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Dit deel bevat de subfamilies der Argynninae en der Nymphalinae, waarmee

de Nymphalidae voltooid zijn. De eerste subfamilie is behandeld volgens de

monografieën van Warren (1. 1944, Review of the classification of the Argyn-

nidi: with a systematic revision of the genus Boloria, Trans. R. ent. Soc. London,

vol. 94, p. 1 —101, pi. 1

—

46; 2. 1955, A review of the classification of the sub-

family Argynninae, part 2. Definition of the Asiatic genera, op. cit., vol. 107,

p. 381 —392, pi. I —IV). Bij de tweede subfamilie is de volgorde der genera

dezelfde als die in Verity, Le Ferfalle diurne d'Italia, vol. 4, 1950.

ARGYNNINAE

Boloria Moore

Boloria sifanica Grum-Grzhimailo, 1891 (aquilonari* Stichel, 1908). Voor

zover bekend nog slechts zeer lokaal op enkele moerassige plaatsen in het oosten

van het land, waar de voedselplant van de rups, de Veenbes, Vaccïnium oxycoccus

L. = Oxycoccus quadripetalus Gilib., voorkomt. Op verschillende vindplaatsen,

waar de vlinder vroeger zeer talrijk vloog, is hij nu geheel verdwenen, vooral door

ontginning van de terreinen. Ongetwijfeld loopt ook deze soort groot gevaar

in ons land een slachtoffer van de steeds verder gaande cultivering van de bodem

te worden en het ware zeer te wensen, dat althans één van de nog bestaande

vliegplaatsen als natuurmonument gered zou kunnen worden.

In Denemarken bekend van Bornholm, Seeland en Fünen en van een vrij

groot aantal vindplaatsen in Jutland. In Sleeswijk-Holstein op alle hoogvenen;

lokaal bij Hamburg; bij Bremen overal, waar nog hoogvenen voorkomen; in

Hannover op hoogvenen in de laagvlakte; in Westfalen alleen in het centrale

Roergebied; in de Rijnprovincie alleen op het Hohe Venn, dat nu echter wel ge-

heel op Belgisch grondgebied ligt. In België in de Hautes Fagnes (Baraque-

Fraiture, Foret de St.-Hubert, omgeving van Stavelot, Hockai). Niet op de Britse

eilanden.

Eén generatie, tweede helft van mei tot tweede helft van juli (25.V tot 22.VII),

hoofdvliegtijd eind juni, begin juli.

Vindplaatsen. Gr.: Harendermolen, Appelbergen, De Punt. (De kolonie te Appel-

bergen is tijdens de Tweede Wereldoorlog vernietigd, doordat het terrein lange tijd onder

water heeft gestaan). Bij De Punt (hetzelfde terrein als van Palaeochrysopbanus hippotho'è

L.) is de vlinder ook al lang verdwenen. Vroeger was hij hier talrijk. Reeds de Gavere

kende hem van deze vindplaats, zie Tijdschr. Entotn., vol. 10, p. 193, 1867. Nog tot in de
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twintiger jaren van deze eeuw kwam de soort hier voor, maar is nu al in lange tijd niet

meer gezien). Dr.: Donderen (ook vermeld als Norg), de enige vindplaats van betekenis,

die nog bekend is, maar waarvan het lang niet zeker is, dat ze behouden kan blijven;

Odoorn, 9, l4.VII.19l4 (Lücker). Ov.: Twente (op verzoek van de ontdekkers geen

nadere aanduiding). Lbg.: Venlo (hier omstreeks het begin van de twintigste eeuw nog

talrijk in het Bulteven ten noorden van de stad langs de Duitse grens, nu door ontginning

verdwenen); Blerick, 1920 (nog een zwerver uit het Bulteven ? Lücker); Brunssum, 14.VII.

1908 (Mus. Maastricht); Epen, begin juni 1942 (Zool. Mus.); Vaals, 1902 (Zool. Mus.)

en 1934 (Gielkens). De Zuidlimburgse vindplaatsen zijn ongetwijfeld afkomstig van

zwervers uit de Ardennen, daar het biotoop voor de vlinder hier geheel ontbreekt.

Variabiliteit. Meer dan een eeuw lang is deze Parelmoervlinder als

een ondersoort van Boloria pales Schiff, beschouwd. Hoewel de laatste decen-

niën hoe langer hoe meer betwijfeld werd, of deze opvatting wel de juiste was,

kon toch pas in 1953 met zekerheid vastgesteld worden, dat hij wel degelijk een

goede soort was, toen door de ontdekking van de eerste stadia bleek, dat deze

duidelijk verschillen van die van Boloria pales. Zie hiervoor Crosson du Cor-

mier, Guerin & de TouLGOET, Nouvelle note sur Boloria aquilonaris Stichel,

Rev. franc, de Lêpid., vol. 14, p. 21—23, pi. IV. Warren, die door dit artikel 00k

geheel overtuigd was, dat het hier een zelfstandige soort betrof, vestigde er de

aandacht op, dat het areaal er van zich uitstrekt tot in Siberië en dat de oudste

naam, waaronder een van haar subspecies beschreven was, sifanica Grum-Grzhi-

mailo 1891 is, zodat dit dus de juiste soortsnaam is (1954, Entomologist, vol. 87,

p. 133—135).

Onze exemplaren behoren natuurlijk niet tot deze Siberische nominaatvorm,

maar tot subsp. alethea Hemming (1934, Stylops, vol. 3, p. 97), waarvan de

locus typicus Neustadt aan de Aisch in Neder-Franken (Beieren) is.

De individuele variabiliteit is bij onze exemplaren niet opvallend groot.

Dwergen. Norg (Nijssen).

f. guêdati Vorbrodt, 1914, Schmett. Schweiz, vol. 2, p. 611 (interligata Cabeau,

1922, Ret>. mens. Soc. ent. Namur., vol. 22, p. 46). Op de bovenzijde der voor-

vleugels boven het midden van de binnenrand een liggende zwarte streep, door-

dat de onderste basale en de onderste mediane vlek met elkaar verbonden zijn.

Vrij gewoon, overal onder de soort voorkomend.

f. bivittata nov. Op de bovenzijde der voorvleugels lopen twee vrij dikke on-

onderbroken banden van voorrand naar binnenrand, ontstaan door de verbinding

van de derde celvlek met de vlek aan de binnenrand er tegenover en door de

verbinding van alle submediane vlekken tot één massieve lijn. Venlo, $ , 18. VI.

19OI, holotype (Zool. Mus.).

[On the upper side of the fore wings are two uninterrupted rather thick bands from

costa to inner margin resulting from the union of the third cell spot with the spot on

the inner margin opposite of it, and of the union of all submedian spots to one massive

line.]

f. mediofasciata nov. Voorvleugels met zwarte middenband. Norg, 1948, holo-

type (van Wisselingh); Donderen (Wilmink).

[Fore wings with black central band.

Derenne figures a beautiful specimen of this form under the name of cinctata Favre

(1932, Lambillionea, vol. 32, pi. IV, fig. 7). However, this is not correct. Favre described
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his andata after a specimen of „Argynnis pales napaea", which is Boloria napaea Hoff-

mansegg in modern nomenclature (Cf. his original description in Mitt. Schweiz, ent. Ges.,

vol. 11, Heft 1, Suppl, p. 7, 1903).

Osthelder mentions the form in his Schmettert. Südb., p. 97 (1926) as mediofasciata

Schultz. This is a mistake due to Seitz (1908, Grossschmetterl., vol. 1, p. 230). Schultz

never described such a form of the present species, but of Clossiana dia L. (Soc. Ent., vol.

22, p. 177, 1908).]

f. boxhoï Lambillion, 1906, Rev. mens. Soc. ent. Namur., vol. 6, p. 52. Wcr-

telveld van voor- en achtervleugels tot aan het einde van de middencel zwart (en

van de achtervleugels soms zelfs nog iets verder), voorvleugels met verbrede mid-

denband, achterrand van alle vleugels verdonkerd. Een sterker verdonkerde vorm

dus dan f. mediof asciata. Epen (Zool. Mus.).

f. hockacensis Cabeau, 1922, Rev. mens. Soc. ent. Namur., vol. 22, p. 51. Bo-

venzijde der vleugels vrijwel geheel verdonkerd. Natuurlijk zijn geen twee exem-

plaren van deze vorm aan elkaar gelijk, zodat de beste oplossing m.i. is alle exem-

plaren er toe te rekenen, waarbij de zwarte kleur zich minstens van de basis der

vleugels tot en met de middenband uitstrekt. Cabeau's holotype is afgebeeld in

Lambïllïonea, vol. 31, pi. V, fig. 4 (1931). De Punt, 13.VII.1904, 7.VII.1906

(beide exemplaren in collectie Zool. Mus.).

Clossiana Reuss

Clossiana selene Schiff. Een van onze meest verbreide Parelmoervlinders,

vooral voorkomend op vochtige terreinen, zowel op zandgronden als in het

Haf district, maar ook te vinden op de waddeneilanden en op verschillende plaatsen

in het Duindistrict, ook, nu dit gebied veel droger is dan in vroeger tijden. Op de

vindplaatsen meest in aantal.

Twee generaties, de eerste van half mei tot half juni (18.V tot 13. VII), de

tweede, die partieel is, van de tweede helft van juli tot begin september (24. VII

tot 5. IX). In 1939 kweekte VaRi van een Ç , dat 7 augustus gevangen werd, een

broedsel op. Alle rupsen overwinterden klein, behalve twee, die snel doorgroeiden

en reeds na enkele weken verpopten. De ene pop kwam op 15. IX uit, de andere

verdroogde. Ook in de vrije natuur zou in gunstige herfsten dus wel eens een

enkel exemplaar van een derde generatie tot ontwikkeling kunnen komen.

Vindplaatsen. Fr.: Vlieland, Terschelling, Ameland, Kollum, Eernewoude, Ooster-

wolde, Makkinga, Wolvega x Nijetrijne, Scherpenzeel. Gr.: Leek, De Punt, Groningen, Haren,

Onnen, Vledderveen, Onstwedde, Mussei, Laude, Ter Apel. Dr.: Peize, Steenbergen, Norg,

Donderen, Paterswolde, Eelde, Ide, Zuidlaren, Zeegse, Gasteren, Eext, Assen, Borger,

Schoonoord, Hooghalen, Dwingelo, Ansen, Vledder, Frederiksoord. Ov.: Losser, De Lutte,

Denekamp, Agelo, Reutum, Hezingen, Mander, Tubbergen, Almelo, Lonneker, Twekkelo,

Elzen, Holten, Nijverdal, Vilsteren, Oud-Leusen, Dalfsen, Staphorst, Steenwijkerwold, Beu-

lakerwijde, Giethoorn, Vollenhove, Wanneperveen, Okkenbroek, Diepenveen, Bathmen,

Colmschate. Gdl.: Nijkerk, Hulshorst, Elburg, Tongeren, Apeldoorn, Laag-Soeren, Empe,

Oosterhoek, Wageningen, Gerritsfies, Hoenderlo; Gorssel, Eefde, Warken, Hackfort, Vor-

den, Lochern, Ruurlo, Vragender, Korenburgerveen, Winterswijk, Ratum, Aalten, Slangen-

burg, Zelhem, IJzevoorde, Doetinchem; Nijmegen, Heumen, Hatert, Groesbeek, Sint Jans-

berg. Utr.: Amerongen, Leusden, Soest, Soestdijk, Baarn, Hollandse Rading, Loosdrecht,

Botshol, Zegveld. N.H.: Hilversum, Kortenhoef, Muiderberg, Weesp, Amsterdam, Aals-

meer, Halfweg, Katham, Wijk aan Zee, Aerdenhout, Vogelenzang. Z.H.: Nieuwkoop,
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Noordwijk, Katwijk, Wassenaar, Den Haag, Ottoland. ZI.: Renesse. N.B.: Princenhage,

Breda, Ginneken, Ulvenhout, Tilburg, Goirle, Haarsteeg, Veghel, Erp, Balvoort, Oister-

wijk, Oirschot, Vessem, Eindhoven, Nuenen, Helmond, Deurne, Asten, Budel. Lbg.: Pias-

molen, Ottersum, Venlo, Tegelen, Baarlo, Belfeld, Swalmen, Roermond, Roggel, Maas-

bracht, Höngen, Etzenrade, Schinveld, Brunssum, Heerlen, Bunde, Gronsveld, Gulpen, Epen,

Nijswiller, Vaals.

Variabiliteit. De nominaatvorm is die uit de omgeving van Wenen.

Onze exemplaren stemmen hiermee overeen, zodat ze tot subsp. selene Schiff,

behoren.

De exemplaren van de zomergeneratie zijn over het algemeen kleiner dan die

van de eerste, soms zelfs ware dwergen. Maar er komen ook exemplaren voor,

die zich nauwelijks van de eerste generatie onderscheiden. De grondkleur van

onze zomerexemplaren is gelijk aan die der eerste generatie en hun tekening is

even sterk. Hun vleugelvorm is soms wat spitser en zo kunnen ze het beste

gerekend worden tot f. angustïpennis Fuchs, 1899, Jahrb. Nass. Ver., vol. 52,

p. 123. Exemplaren, die tot de zomergeneratie selenia Freyer (1852, Neue Beitr.

Schmetterl.k., vol. 6, p. 21, pi. 493, fig. 2) behoren met lichtere grondkleur

en fijnere zwarte tekening, heb ik niet uit ons land gezien.

A. Grootte. Dwergen. Hier en daar onder de soort, vooral in de zomer-

generatie.

B. Kleurvormen.
f. chlorographa Cabeau, 1912, Rev. mens. Soc. ent. Namur., vol. 12, p. 112,

pi. IV {lucimacula Meves, 1914, Ent. Tidskr., vol. 35, p. 5). Op de bovenzijde

der voorvleugels bevindt zich een lichter gekleurde vlek boven het midden van

de binnenrand tussen ader la en lb en tussen ader lb en 2. Zie Lambillionea,

vol. 33, pi. VI, fig. 6 en 7 (1933). De afwijking treedt steeds symmetrisch op

beide voorvleugels op en wordt vrij zeker veroorzaakt door een erfelijke faktor.

Tamelijk zeldzaam. Agelo (Kleinjan); Tilburg (van den Bergh); Schinveld

(Sogeler).

f. flavescens nov. Grondkleur van de bovenzijde der vleugels geelbruin, dus

opvallend lichter dan bij normaal gekleurde exemplaren, tekening normaal.

Wolvega (Wittpen); Tilburg (van den Bergh); Erp (Br. Antonius); Venlo

(Zool. Mus.); Schinveld (Sogeler).

Holotype $ van Venlo, 4.VIII.1903, in collectie Zool. Mus.

[Ground colour of the upper side of the wings yellow-brown, so being strikingly paler

tfian with normally coloured specimens, markings normal.]

f. alba Liénard, 1850, Mém. Soc. phìlomatìque Verdun, vol. 4, p. 392 (pallida

Spuler, 1901, Schmett. Eur., vol. 1, p. 26; jlavus-pallidus Frohawk, 1938, Var.

Brit. Butterfl., p. 55, pi. 12, fig. 1). Grondkleur der vleugels witachtig. Veel

zeldzamer dan de vorige vorm. Slechts één exemplaar is uit Nederland bekend,

dat reeds door DE Gavere vermeld wordt uit de omgeving van de stad Groningen

(1867, Tijdschr. Entom., vol. 10, p. 193).

f. flavopunctata Strand, 1900, Arch.
f.

Math, og Nat., vol. 22, nr. 5, p. 20.

Op de onderzijde der achtervleugels bevindt zich in het midden van het roodbruine

wortelveld in plaats van een zwarte vlek een gele vlek. Ongetwijfeld bij ons een



(181) B. J. Lempke : Catalogus der Nederlandse Macrolepidoptera 159

zeer zeldzame vorm. Het beste exemplaar, dat ik zag, is van Breda (Leids Mus.,

no. 33), maar zelfs dit heeft nog een zwakke zwarte ring om de gele vlek.

Overgangen met een geel gekernde zwarte vlek zijn vrij gewoon.

f. debrunneata nov. Op de onderzijde der achtervleugels is de bruine kleur

franjewaarts van de lichte middenband geheel of vrijwel geheel verdwenen.

Venlo, $, 6. VI (holotype, Zool. Mus.).

[The brown colour posterior of the pale central band on the under side of the hind

wings has completely or almost completely disappeared.]

f. infraclara nov. Op de onderzijde der achtervleugels zijn alle wortelvlekken,

de gehele middenband en de driehoekige vlekken voor de achterrand zilverwit.

Bovendien bevindt zich in verschillende cellen franjewaarts van de middenband

zilverkleur. Op de onderzijde der voorvleugels zijn alle achterrandsmanen lichtgeel,

terwijl ook de lichte vlekjes aan de voorrand bij de apex deze kleur bezitten.

De hele onderzijde maakt door dit alles een zeer lichte indruk. Bovenzijde en

tekening normaal. Een $ van deze prachtige vorm werd op 20.VI.1954 te

Renesse gevangen (holotype, ter Laag).

[On the under side of the hind wings all basal spots, the whole central band, and the

triangular spots before the hind margin silvery white. Moreover, this silver colour is present

in several cells outwards of the central band. On the under side of the fore wings all mar-

ginal lunules pale yellow; the same colour is also present in the pale spots at the costa

near the apex. The whole under side gives a very pale impression. Upper side and markings

normal.]

C. Tekening,
f. ìnterlìgata Cabeau, 1919, Rev. Mens. Soc. ent. Namttr., vol. 19, p. 49. Op de

bovenzijde der voorvleugels bevindt zich boven het midden van de binnenrand

een liggende zwarte streep, doordat de onderste vlek van de basale en van de

mediane rij met elkaar verbonden zijn. Zie South, pi. 66, fig. 3. Bijna overal

onder de soort voorkomend, vrij gewoon.

Deze tekeningsvorm is van talrijke soorten der Melitaeinae en der Argynninae

bekend en zonder twijfel erfelijk, maar nog bij geen enkele soort is de wijze van

erfelijkheid nagegaan.

f. transversa Tutt, 1896, Brit. Butt., p. 295. De discale vlekken op de boven-

zijde der voorvleugels langs de aderen met elkaar verbonden, zodat een door-

lopende zigzaglijn ontstaat. Zie Lambillionea, vol. 30, pi. 5, fig. 2, 1930. Minder

gewoon dan de vorige vorm, maar toch ook van vrij veel vindplaatsen bekend.

f. thalïades ter Haar, [1899] of [1900], Onze Vlinders, p. 27 (medionigrans

Cabeau, 1930, Lambillionea, vol. 30, p. 54, pi. V, fig. 3). Bovenzijde der voor-

vleugels met min of meer volledige zwarte middenband. Veel zeldzamer dan de

vorige vorm. Ter Haar's holotype is afgebeeld in Tijdschr. Entom., vol. 48,

pi. 2, fig. 10 (1905). Kollum (holotype), Onnen, Mander, Apeldoorn (Zool.

Mus.); Eelderwolde (van Wisselingh) ; Hooghalen (Blom); Hackfort (Wil-

mink); Botshol (Bank); Aalsmeer (Janse); Tegelen (Latiers).

f. striata Lempke, 1936, Tijdschr. Entom., vol. 79, p. 269. Op de bovenzijde

der achtervleugels zijn de submarginale vlekken wortelwaarts verlengd tot dikke

zwarte strepen en verbonden met de vlekken van de discale rij. Afgebeeld in
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Tijdschr. Entom., vol. 13, pi. 6, fig. 4 (1870). Bürgst bij Breda (holotype, Leids

Mus.).

[De Gavere vermeldt in Tijdschr. Entom., vol. 10, p. 193 (1867) uit de

omgeving van de stad Groningen „une variété dont toutes les taches sont réunies

en raies longitudinales". Mogelijk behoorde dit exemplaar tot f. striata, mogelijk

ook tot f. gerda.']

[My original description in the Tijdschr. Entom., I.e., was not clear enough. Therefore I

give a better one now: On the upper side of the hind wings the submarginal spots are

lengthened basad in the shape of thick black lines and connected with the spots of the

discal row.]

f. semicadmeis nov. Op de bovenzijde der achtervleugels zijn de submarginale

vlekken streepvormig verbonden met de marginale vlekken. Zie South, pi. 66,

fig. 7. Amerongen (holotype, Stakman).

[The submarginal spots on the upper side of the hind wings are connected by black lines

with the marginal chevrons.]

f. gerda Schultz, 1908, Ent. Z. Guben, vol. 22, p. 39. Op de bovenzijde van

voor- en achtervleugels zijn de submarginale vlekken streepvormig verbonden

met de marginale vlekken. Veghel (Br. Antonius).

f. vanescens Cabeau, 1930, Lambïllionea, vol. 30, p. 54, pi. V, fig. 1. Voor-

en achtervleugels met de verbonden vlekken van f. gerda, maar de andere vlekken

ontbreken grotendeels. Zie ook Tijdschr. Entom., vol. 43, pi. 14, fig. 8 en 9

(de afwijkende onderzijde is van secundair belang). Groningen, De Punt (Zool.

Mus.); Deurne (Nies).

f. haljlantsi Cabeau, 1922, Rev. mens. Soc. ent. Namur., vol. 22, p. 17.

Voorvleugels van f. gerda, achtervleugels bijna geheel zwartachtig. Holotype

afgebeeld in Lambillionea, vol. 30, pi. V, fig. 4. Halfweg, 8.VI.1951, $

(MORRlëN).

f. veta Motschulsky, 1852, Et. d'Ent., vol. 1, p. 68 (nigricans Oberthür, 1923,

Lép. Comp., vol. 20, p. 299, pi. DLXIV, fig. 4858). Bovenzijde der vleugels

grotendeels verdonkerd, onderzijde der achtervleugels met straalvormige zilver-

strepen langs de achterrand. Eelderwolde, 1942 (Blom); Steenwijkerwold, 1942

(Veen).

[F. i'eta is in my opinion the correct name for the rare, but well known form of

Clossiana selene, in which the upper side of the wings is almost completely blackish (inter-

media type of SPaNGBERG), and in which the under side of the hind wings is rayed

with silver. It is very often indicated as f. thalia Hb-, but at present this form is regarded

as a form of CI. euphrosyne. The original description of Motschulsky is repeated by

Kolossow (Iris, vol. 43, p. 177, 1929). Although in the specimen described by the Rus-

sian author the silver markings on the hind wings were also somewhat obscured, it

represents undoubtedly the same principle of variation as the specimen figured by Ober-

thür.]

f. infradefasciata nov. Op de onderzijde der achtervleugels is de gele midden-

band met de drie zilvervlekken vrijwel geheel verdrongen door de bruine grond-

kleur. Apeldoorn, $, 15.VI.1899 (holotype, de Vos).
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[On the under side of the hind wings the yellow central band with the three silver

spots is almost completely suppressed by the brown ground colour.]

Teratologische exemplaren. Bij een eikweek van een Ç van

Aerdenhout hadden verscheidene exemplaren voorvleugels met een rechte in plaats

van een naar buiten gebogen achterrand, sommige rechts, andere links (van

Oorschot). Het resultaat van deze kweek wijst er op, dat deze afwijking van

de normale vleugelvorm een kwestie van erfelijkheid is. In dezelfde collectie een

dergelijk exemplaar van Apeldoorn.

Pathologisch exemplaar. Beide voorvleugels voor de achterrand

verbleekt. Wolvega (Camping).

Clossiana euphrosyne L. Vroeger verbreid in bosachtige gebieden in het oosten

en zuiden van het land, maar de laatste decenniën is de vlinder een zeer zeldzame

soort geworden, die bijna niet meer gevangen wordt en mogelijk nog maar op

een enkele plaats voorkomt. De vlinder houdt zich bij voorkeur op open plaatsen

in loofbosgebieden op, hoewel hij ook op veenachtige terreinen in het noorden

van het land gewoon geweest is. Het is in elk geval opvallend, dat verschillende

dagvlindersoorten, die een voorkeur voor het eerstgenoemde biotoop hebben, nu

veel lokaler en ook veel zeldzamer zijn dan een halve eeuw geleden, zodat men
zich gaat afvragen, of dit biotoop zelf niet aan het veranderen is, zodat daardoor

de meest gunstige vliegplaatsen mogelijk aan het verdwijnen zijn.

Voor zover ze mij bekend zijn, zullen bij de vindplaatsen de jaren aangegeven

worden, waarin de vlinder van die plaats vermeld werd of er gevangen werd.

Duidelijk springt dan in het oog, op hoe weinig plaatsen euphrosyne nog in de

laatste 20 jaar gezien is.

Eén generatie, waargenomen van begin mei tot half juni (l.V tot 15. VI).

Er zijn echter ook latere vangsten bekend: 20 juli 1904, Slangenburg (Bouman,

Levende Natuur, vol. 9, p. 231), juli 1914 (Leids Museum), Houthem, juli 1920

(van Leyden). Dit zijn stellig wel verlate exemplaren van de normale voorjaars-

generatie. De zeer weinige exemplaren, die in Engeland van een partiële tweede

generatie zijn waargenomen, vlogen belangrijk later.

Vindplaatsen. Gr.: Groningen (De Gavere, 1857, Handelingen Ned. ent. Ver.,

p. 105: „zeer gewoon"; Sikkema in litt, in 1935: ,,in het zuiden van Groningen en het

noorden van Drente overal, op veenachtige gronden meestal zeer gewoon", al in jaren door

geen der noordelijke verzamelaars meer gezien). Dr.: Norg (o.a. 1953), Eelderwolde (zie

opmerkingen bij Groningen). Ov.: Dinkeloord (1917): De Lutte, 1916 tot 1919 (in deze

jaren algemeen, Bentinck); Denekamp; Diepenveen (1890); Frieswijk („in de tweede

helft van mei en begin juni 1896 en 1897 bij menigte", volgens de Vos in Tijdscbr. Entom.,

vol. 41, p. 79, ook nog in 1898 en 1901); Deventer (1898, 1912). Gdl.: Putten (1893);

Hoog-Soeren; Apeldoorn (1904); Empe (Bouwst. Fauna Nederl., vol. 1, p. 223, 1853):

Gietelo; Laag-Soeren (1934); Brummen; Zutfen; Warnsveld; Gorssel; Vorden (Tijdscbr.

Entom., vol. 2, p. 82, 1859; 1907); Winterswijk (1905, 1918); Slangenburg (1903, 1906,

1912. 1915); Doetinchem (1903, 1904, 1913, 1924); Laag-Keppel ; Wehl (1923); Didam;
Berg en Dal. Utr.: Soest (± 1920). N.H.: Texel één exemplaar, 13.VI.1927 (Janse). N.B.:

Breda (Heylaerts schrijft in Tijdscbr. Entom., vol. 13, p. 145, 1870: „assez commun dans

le Liesbosch en juin"); Gilze-Rijen (Tijdscbr. Entom., vol. 30, p. 202, 1887); Oisterwijk.

Lbg.: Piasmolen (1921); Arcen; Tegelen (1920); Blerick; Maasniel; Roermond (1923);

Sint Odiliënberg (1923); Posterholt; Herkenbosch (1952, 1953 !); Valkenburg (1895);

Houthem (1903); Bunde (1907); Maastricht; Epen; Holset (1934).
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Variabiliteit. De nominaatvorm is de Middenzweedse. Onze exemplaren

komen, althans gedeeltelijk, met de vrij kleine Zweedse nominaatvorm over-

een, maar er bevinden zich ook onder, die niet te onderscheiden zijn van de

Middeneuropese subsp. nestori Fruhstorfer (1916, Arch.
f.

Naturgesch,, vol. 82,

Abt. A, Heft 2, p. 16), beschreven naar exemplaren van de Monte Generoso in

Zuid-Zwitserland en zich vooral onderscheidende door de meerdere grootte, min-

der sterk ontwikkelde zwarte tekening en minder sterke donkere wortelbestuiving.

Blijkbaar vormt ons land reeds enigszins een overgangsgebied naar de zuidelijker

vorm. In hoofdzaak kunnen onze exemplaren echter aangeduid worden als beho-

rende tot subsp. euphrosyne L. Voor afbeeldingen van beide geografische vormen

zie plaat 3 en Verity, Farf. It., vol. 4, pi. 47, fig. 49—53 (neston) en

fig. 57—62 {euphrosyne) (1951).

The Dutch euphrosyne specimens do not belong to a definite subspecies. Some of them

are indistinguishable from the Swedish nominate form. Others are identical with subsp.

nestori Fruhstorfer from the Monte Generoso in the south of Switzerland. The majority are

more or less intermediate between these two geographical forms. See plate 3.

Heydemann described the populations of Central Europe, especially from central Ger-

many (without specifying a type locality), as subsp. esperì (1955, Schriften naturiv. Ver.

Schlesu'ig-Holste/n, vol. 27, p. 136). This subsp. is characterized by its larger size, less

strong basal suffusion etc., characters, which are also those of subsp. nestori. I therefore

doubt, if it will be possible to maintain this new subspecies.

De infrasubspecifieke variabiliteit van onze populaties is niet groot.

f. int erli gâta Cabeau, 1919, Rev. mens. Soc. ent. Namur., vol. 19, p. 49. Op
de bovenzijde der voorvleugels is de onderste basale vlek verbonden met de

onderste mediane, zodat boven het midden van de binnenrand een liggende

zwarte streep ontstaat. Bijna overal onder de soort voorkomend.

f. ovalis Hackray, 1933, Lambilltonea, vol. 33, tekst bij pi. VI, fig. 8 (basiova-

lis Verity, 1950, Farf. It., vol. 4, p. 237). Op de bovenzijde der voorvleugels is

de onderste basale vlek gesloten en vormt een liggende ovale ring. (In de tekst

bij de plaat staat foutief de onderste mediane vlek, vandaar de naamsverandering

door Verity). Herkenbosch, $, 1953 (Zool. Mus.).

f. transversa Vorbrodt, 1911, Schmett. Schweiz, vol. 1, p. 58, 1911 (transversa

Nordstrom, 1933, Ent. Tidskr., vol. 54, p. 173). Op de bovenzijde der voorvleu-

gels zijn de mediane vlekken langs de aderen met elkaar verbonden, zodat een

van de voorrand tot de binnenrand doorlopende zigzagband ontstaat. Niet al te

zeldzaam, vrijwel overal onder de soort.

f. flavopunctata Nordstrom, 1933, Ent. Tidskr., vol. 54, p. 173. Op de onder-

zijde der achtervleugels bevindt zich in het midden van het roodbruine wortelveld

in plaats van een zwarte vlek een gele vlek. Zie Verity, I.e., pi. 47, fig. 59-

Vorden, Breda (Leids Mus.).

Clossiana dia L. Sporadisch en zeker niet inheems. Of de soort vroeger wel

een indigeen was, zoals ik eerst meende, is ook heel twijfelachtig. Ik was tot deze

conclusie gekomen door de mededeling van DE Gavere in Hand. Ned. ent. Ver..

p. 105 (1857), waar deze schrijft, dat dia bij Groningen „zeer gewoon" is, terwijl

de Graaf in Bouwst. Fauna Nederl., vol. 2, p. 147 (1856) op gezag van de

Gavere en van Bemmelen schrijft, dat dia „jaarlijks gedurende 8 of 9 dagen
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Fig. 1 —3: Clossiana euphrosyne euphrosyne L. 1. $ , Upl., Älvkarleby, 9.VI.1945; 2. $ ,

Äng., Bjästa, 29.V.1904; 3- 9, Visingsö, 23.VI.19n. Fig. 6—S: Clossiana euphrosyne

neston Fruhstorfer. 6. ,5 , Monte Generoso, Zuid-Zwitserland, 6.V.1927; 7. $ ,
idem; 8.

9 , idem. Fig. 4. $ , Herkenbosch, 18.V.19 =
>3, niet te onderscheiden van de nominaatvorm

(Dutch male, indistinguishable from the nominate form). Fig. 5. $ , f . transversa Vorbrodt,

Doetinchem. 1.VI.1903. Fig. 9- $ . Slangenburg, 24.V.1906, vrijwel overeenkomende met

subsp. neston (Dutch male, practically identical with subsp. neston). Fig. 10. $ , f. ovalis

Hackray, Herkenbosch, 13.V.1953- Nrs. 1—3 in coll. Naturhistoriska Riksmuseum Stock-

holm, 6—8 in coll. Caron, 4, 5, 9, 10 in coll. Zoölogisch Museum Amsterdam.
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in het Onland" voorkomt. Het viel mij evenwel op, dat DE Gavere in 1857 niet

sprak over Boloria sifanka („pales"), doch alleen over dia, dat hij daarentegen

in zijn overzicht van de belangrijkste vangsten in de omgeving van Groningen

in Tijdschr. Entom., vol. 10 (1867) alleen B. sifanka noemde, maar niet dia.

Ik ben er dan ook van overtuigd, dat de opgave van 1857 op een verkeerde

determinatie berust, wat in die tijd voor een verzamelaar in een afgelegen provin-

ciestad wel te verontschuldigen is. Beide soorten komen in grootte en vleugelvorm

nogal met elkaar overeen. Ook de opgave van de vindplaats Hoogeveen, die uit

dezelfde tijd stamt, is op zijn minst even dubieus; die kunnen we dus beter laten

vallen. Als volkomen vaststaand blijven voor dia derhalve slechts enkele vangsten

uit bosachtige streken in het midden-oosten en zuiden van het land over. Daardoor

krijgen we een beeld, dat ook beter overeenkomt met de verbreiding in de om-

ringende gebieden: een slechts nu en dan in een enkel exemplaar binnen onze

grenzen aangetroffen vlinder, die we dan kunnen beschouwen als een zwerver

uit België of West-Duitsland.

Niet bekend van Denemarken, uit Sleeswijk-Holstein, uit de omgeving van

Hamburg en van Bremen; in Hannover in het zuidelijke heuvelland; in Westfalen

alleen bekend van Warburg, zeldzaam in het bergachtige gedeelte van de Rijn-

provincie. In België in de Ardennen, in hoofdzaak in het zuidelijke gedeelte, op

open plaatsen in bossen, op de vliegplaatsen in de regel gewoon. Uit Engeland

zijn twee exemplaren bekend, het ene gevangen in 1837, het andere in 1887

(Proc. ent. Soc. London, vol. 8, p. Ill, 142, 1933), als deze vangsten betrouw-

baar zijn, ook overvliegers van het continent.

Twee generaties, de eerste in België in april en mei en de tweede in augustus

en september. Van beide generaties zijn in ons land exemplaren gevangen.

Vindplaatsen. Gdl.: Arnhem, $, 1874 (Zool. Mus.); Vorden, twee wijfjes,

augustus 1906 (Mus. Rotterdam). N.B.: Liesbos, 25.VII.1866 (Leids Mus,); Ulvenhoutse

Bos, 10.V.1870 (idem). Lbg.: Wahlwiller, 9, 17.VIII.194l (Piet).

Variabiliteit. De nominaatvorm is de Oostenrijkse. Deze heeft een grote

verbreiding in Midden-Europa en ook onze weinige exemplaren moeten tot subsp.

dia L. gerekend worden.

De zomergeneratie is door Verity onderscheiden als f. postdia (1933, Buil.

Soc. ent. France, vol. 48, p. 74). De grondkleur der bovenzijde is wat levendiger

en de zwarte basaalbestuiving is sterk gereduceerd; op de onderzijde der achter-

vleugels is de kleur veel levendiger en warmer, doordat de paarsachtige tint roder

is en de gele grondkleur helderder.

Brenthis Hb.

Brenthis ino von Rottemburg. Uitsluitend in Zuid-Limburg op weiden en op

open plaatsen in niet te droge loofbosterreinen, lokaal, op de vliegplaatsen in de

regel in aantal, al zijn de meeste van deze plaatsen helaas verdwenen. Onze
vindplaatsen vormen de noordwestgrens van het areaal der soort in West-Europa

en zijn de uiterste voorposten van het Belgisch-Rijnlandse vlieggebied.

In Denemarken op de eilanden (behalve Möen), maar niet in Jutland. In
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Holstein verbreid tot Zuid-Sleeswij k; lokaal en niet zeldzaam bij Hamburg; zeer

lokaal bij Bremen; lokaal en niet zeldzaam in Hannover; nog niet bekend uit

Westfalen; verbreid in de Rijnprovincie (o.a. in de omgeving van Aken gewoon

volgens Püngeler). In België algemeen verbreid in het oostelijk deel van het

land. Niet op de Britse eilanden.

Eén generatie, van de eerste helft van juni tot begin augustus (9- VI tot l.VIII),

hoofdvliegtijd tweede en derde decade van juni. De soort overwintert als ei en

de rups leeft op Spiraea.

Vindplaatsen. Lbg.: Jabeek (Neumann, Sogeler); Etzenrade (diverse verzame-

laars); Schinveld (Maessen); Kerkrâde (vroeger de rijkste vindplaats, waarvan nog talrijke

exemplaren in verschillende collecties aanwezig zijn. Latiers schreef, dat ino hier over-

vloedig voorkwam op een betrekkelijk klein terrein, dat tegen een helling lag en enigszins

vochtig was. Dit moet de helling van het Hopelbos geweest zijn. Door de aanleg van de

„miljoenenlijn" is de vliegplaats dan grotendeels vernietigd. Toch ligt nog altijd aan de

voet van het Hopelbos een laag moerassig terrein en hier ving van Mastrigt nog l.VII.

1952 een enkel exemplaar); Houthem, l.VIII. 1891 (Zool. Mus.); Meerssen, juli 1891

(Lycklama volgens Snellen, 1892, Tijdscbr. Entom., vol. 35, p. XLIV); Epen, juli 1950,

twee afgevlogen exemplaren (Camping).

Variabiliteit. Von Rottemburg beschreef de vlinder naar exemplaren

uit Midden-Duitsland, twee „aus hiesiger Gegend" — Klemzig bei Züllichau

(vgl. Esper, Schmett. in Abb., vol. 1, deel 2, p. 126) en een van Landsberg aan de

Warthe. Deze nominaatvorm vliegt in geheel Duitsland van Hamburg tot Zuid-

Beieren en ook de Nederlandse exemplaren behoren tot dezelfde subsp. ino von

Rottemburg.

De infrasubspecifieke variabiliteit van onze exemplaren is niet groot.

f. intermedia nov. Grondkleur van de bovenzijde der vleugels lichter, geelbruin.

Kerkrade, 9 , 28.VI.1906 (holotype, DE Vos).

[Ground colour of the upper side of the wings, paler, yellow-brown.]

f. mterligata Cabeau, 1922, Rev. mens. Soc. ent. Namur., vol. 22, p. 46. Op
de bovenzijde der voorvleugels is de onderste basale vlek verbonden met de

onderste mediane vlek, zodat aan de binnenrand een liggende zwarte streep

ontstaat. Bij deze soort blijkbaar niet zo gewoon. Kerkrade (Latiers).

f. transversa nov. Op de bovenzijde der voorvleugels zijn de mediane vlekken

langs de aderen met elkaar verbonden, zodat een zwarte zigzaglijn ontstaat.

Etzenrade, holotype (Delnoye).

[The median spots on the upper side of the fore wings are interconnected along the

nervures, so that a black zigzag line results.]

f. cadmeis Cabeau, 1922, Rev. mens. Soc. ent. Namur.. vol. 22, p. 1. Op de

bovenzijde der vleugels zijn de postmediane vlekken verbonden met de submar-

ginale vlekken. Zie Lambillionea, vol. 30, pi. VI, fig. 6 (1930). Een zeer zwakke

overgang, waarbij dit alleen met de twee onderste vlekken op de linker voor-

vleugel het geval is. Jabeek (Zool. Mus.).

f. depurpurata nov. De paarse bestuiving op de onderzijde der achtervleugels

ontbreekt geheel of vrijwel geheel. Kerkrade, 28.VI.1906 (holotype, DE Vos).

[The purple suffusion on the under side of the hind wings fails completely or almost

completely.]
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Issoria Hb.

Issoria lathonia L. In hoofdzaak verbreid op de zandgronden en in het Loss-

en het Krijtdistrict. In de duinen zonder enige twijfel inheems, in het binnenland

onregelmatig, in warme zomers niet zelden gewoon, in koele en natte zomers veel

minder of plaatselijk soms geheel verdwijnend. Buiten de zandgronden meest als

zwerver. In het voorkomen van de vlinder in het binnenland zit iets zeer onregel-

matigs. Nu we sinds 1940 de aantallen geregeld nagaan, blijkt in elk geval

duidelijk, dat lathonia sterk reageert op warm, droog weer, door dan snel in

aantal toe te nemen. Overtuigend werd dit bewezen in de warme zomer van 1947,

toen het aantal waarnemingen buiten de duinen een topcijfer bereikte, dat in

geen der daaraan voorafgaande of er op volgende jaren ook maar in de verte

benaderd werd. Bovendien wordt lathonia naar het noorden toe steeds zeldzamer

in ons land. Maar een heel enkele keer melden de trekwaarnemers uit de noor-

delijke provincies een daar door hen opgemerkt exemplaar. Op de waddeneilanden

daarentegen is de soort even gewoon als in de duinen van het vasteland. Dat

vochtigheid een van de belangrijke factoren moet zijn, die met de temperatuur

de bestaansmogelijkheid van de vlinder bepalen, blijkt ook wel uit het feit, dat

het hem volkomen onmogelijk is, vaste voet op de Britse eilanden te krijgen.

Hij blijft daar steeds een zeer zeldzame immigrant.

Bekend van alle waddeneilanden.

De vlinder is waargenomen van 23 maart (1949, een exceptioneel vroege

datum, Haarlem, v. Herwarth; 1956, na een zeer koude februarimaand, terwijl

ook maart te koud was, Aerdenhout, van Wisselingh) tot 23 november (1914,

Putten, Oudemans, zie Ent. Ber., vol. 4, p. 171, 1915), zeker in drie meestal zon-

der duidelijke onderbreking in elkaar overgaande generaties. Bij het doorlezen van

de jaarlijkse trekverslagen valt het mij op, dat ik bijna elk jaar weer in twijfel

verkeer over de juiste afbakening van de verschillende generaties.

In normale voorjaren is lathonia in april al een gewone verschijning in de

duinen en blijft dit ook in mei. In juni wordt hij meestal eerst schaarser om later

in de maand weer toe te nemen. Ook in de zomer is de vlinder geregeld in dit

biotoop aan te treffen. Over het najaar bezit ik helaas te weinig gegevens, maar

er behoeft weinig twijfel aan te bestaan, dat hij ook dan in het duingebied is

te vinden. In het binnenland verschijnt hij in het voorjaar in de regel wat later,

hoewel ook daar aprilwaarnemingen voorkomen. In het voorjaar is hij daar bijna

altijd duidelijk schaarser dan in het Duindistrict, maar in de loop van de zomer

haalt hij de achterstand in. De hoofdvliegtijd van het binnenland valt altijd in

augustus en meest nog begin september. In de herfst komt vrijwel elk jaar nog

een veel zwakkere vlucht voor. Volgens Seitz kan zowel de rups als de pop

overwinteren (1908, Grossschmetterl. der Erde, vol. 1, p. 236). De maart- en

aprilvlinders zouden dus van overwinterende poppen afkomstig kunnen zijn.

Opvallend is in dit verband de waarneming van 23. III. 1956, twee dagen nadat

het weer zachter was geworden. Bij de bespreking van de variabiliteit kom ik

daarop terug. Zo zou ook de vrijwel ononderbroken vliegtijd te verklaren zijn.

Intussen is het wel noodzakelijk, dat experimenteel wordt uitgemaakt, of dit

inderdaad voor ons land opgaat.

In dit verband is het ook belangrijk er aan te denken, dat de vlinder zich onder
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gunstige omstandigheden zeer snel kan ontwikkelen. Van een op 8.VIII.1939

gevangen ? kweekte VaRi een herfstgeneratie, waarvan alle exemplaren door-

groeiden en reeds van 11 tot 16 september de vlinders leverden, dus nauwelijks

vijf weken na het leggen der eieren. En Huhst vermeldt in een voortreffelijk

artikel over het kweken van Argynninae, dat hij van op 22. IV gelegde eieren al op

22. V de vlinder verkreeg, dus nog sneller (1931, Int. ent. Z. Guben, vol. 25,

p. 125). Overigens zitten wij hier met dezelfde moeilijkheid als de Urbahn's

bij de samenstelling van hun Fauna van Pommeren: „Die Zahl und Folge der

Generationen ist nicht geklärt, auch nicht das Überwinterungsstadium". (1939,

Stelt. ent. Z.. vol. 100, p. 265).

Variabiliteit. Onze populaties behoren tot de nominaatvorm, beschreven

naar exemplaren uit Midden-Zweden. De in april vliegende exemplaren zijn

opvallend klein en met een donkere wortelbestuiving op de bovenzijde der

vleugels. Later in het voorjaar verschijnen echter grotere exemplaren en vooral

in juni vliegen al vlinders, die even groot zijn als de echte zomerdieren. Hiervoor

zijn twee verklaringen mogelijk. Deze grotere dieren behoren al tot een tweede

generatie, of zij vormen de tweede groep van de eerste generatie. De kleine in

april en begin mei vliegende vlinders zouden dan van overwinterende poppen

kunnen afstammen en de later vliegende grotere van overwinterende rupsen. Dit

alles zal door een paar enthousiaste kwekers onder zo natuurlijk mogelijke omstan-

digheden onderzocht moeten worden.

De juli-augustus exemplaren zijn gemiddeld groter dan de vroege, maar er

komen ook veel dieren voor, die net zo groot zijn als de kleine van de eerste

generatie, vooral bij de mannetjes. Bij de herfstvlinders, die ik voorlopig dus

aanzie voor de derde generatie, zijn de mannetjes even variabel in grootte als in

de zomergeneratie, terwijl de wijfjes forse dieren zijn. Dit sluit meteen uit, dat

de vroege aprilvlinders overwinteraars zouden zijn, daar voor zover ik weet hierbij

geen forse vlinders voorkomen.

De grotere zomervorm werd door Verity onderscheiden als f. postlathonia

(1933, Ent. Ree, vol. 45, p. 57), holotype van Hilversum, 21 juli. Behalve door

de grootte onderscheidt zij zich door lichtere grondkleur, lichtere, meer groen-

achtige basale bestuiving, die bovendien minder scherp begrensd is en door

lichtere en minder uitgebreide bruine kleur op de onderzijde der achtervleugels.

Voor onze zomerdieren is de waarde van al deze kenmerken echter zeer betrekkelijk.

De infrasubspecifieke variabiliteit is vrij groot, maar extreme exemplaren zijn

zeldzaam.

A. Grootte.
f. minor Ksenszopolski, 1911, Trudy Izsljedov. Volyni, vol. 8, p. 41. Dwergen.

Vrij zeldzaam. Laag Keppel (Bentinck); Soest, Weesp, Burgh (Zool. Mus.);

Katwijk (van der Weele); Zaandam (Aukema); Den Haag (Leids Mus.);

Oostvoorne (van Katwijk); Helmond (van Westen); Stein (Missiehuis Stein).

B. Grondkleur.
f. ardens Jachontov, 1911, Mitt. Kaukas. Mus., vol. 5, p. 308 (fervida Fritsch,

1912, Ent. Rundschau, vol. 29, p. 143). Grondkleur der bovenzijde dieper, roder.

Vlieland (Camping); Breda (Zool. Mus.).

f. pallida Fritsch, 1912, Ent. Rundschau, vol. 29, p. 143. Grondkleur van de
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bovenzijde der vleugels bleek geelbruin. Aalsmeer (Zool. Mus.); Vogelenzang

(van de Pol); De Punt, Wassenaar (van Wisselingh) ; Stein (Missiehuis Stein).

f. rubrojusca Verity, 1950, Farf. It., vol. 4, p. 271, pi. 49, fig. 18. Grondkleur

van de bovenzijde der vleugels met een rossige, matte tint. Beschreven naar exem-

plaren van de eerste generatie. Putten, $ van de derde generatie, dat goed met

de figuur overeenkomt (Zool. Mus.).

f. nigroprivata Verity, 1933, Ent. Ree, vol. 45, p. 57; 1951, Farf. It., vol. 4,

pi. 49, fig. 10 en 11. De zwarte tekening op de bovenzijde der vleugels niet

zelden gereduceerd in grootte, maar vooral gekarakteriseerd door het vrijwel

geheel ontbreken van de donkere wortelbestuiving van de voorvleugels en het

veel lichter worden van die der achtervleugels. Zomervorm, niet gewoon bij ons.

Terschelling, Twello, Bussum, Noordwijk (Zool. Mus.); Vlieland (Camping);

Waalwijk (Didden).

f. paradoxa Fuchs, 1899, Jahrb. Nass. Ver., vol. 52, p. 124. Op de bovenzijde

der achtervleugels met zilvervlekjes. Een zeer zeldzame vorm. Heemskerk, een

exemplaar met een klein zilvervlekje in cel lb van beide achtervleugels (S. DE

Boer).

f. pseudosaturata Agenjo, 1948, Eos, vol. 24, p. 42, pi. IV, fig. 9- Op de

onderzijde der voorvleugels is de licht geelbruine grondkleur, behalve bij de apex,

verdrongen door een veel donkerder bruinachtige tint. Zeddam (Postema);

Diemen, Wassenaar (Zool. Mus.).

C. De zwarte tekening.
f. magïsnïgrata Verity, 1933, Ent. Ree, vol. 45, p. 58; 1951, Farf. It., vol. 4,

pi. 49, fig. 12—14. Zomerdieren met een bijna even donkere wortelbestuiving

op de bovenzijde der vleugels als bij voorjaarsexemplaren, maar vooral gekenmerkt

door opvallend vergrote zwarte vlekken. Waarschijnlijk niet al te zeldzaam onder

onze populaties aan te treffen. Terschelling, Doorn, Soest, Ouddorp (Zool. Mus.);

Heeze (Didden).

f. laufferi Agenjo, 1948, Eos, vol. 24, p. 42, pi. Ill, fig. 7. De eerste en de

tweede zwarte vlek aan de binnenrand der voorvleugels zijn met elkaar verbonden

langs de anaalader door de vergrote er boven liggende zwarte vlek. Vlieland

(Camping); Groenlo (Zool. Mus.).

f. ï-nïgrum Tutt, 1909, Ent. Ree, vol. 21, p. 225. Op de bovenzijde der voor-

vleugels is de onderste basale vlek met de onderste mediane door een zwarte

streep verbonden, zodat boven het midden van de binnenrand een liggende streep

ontstaat. Vrij algemeen, overal onder de soort te verwachten.

Dat deze bij Melitaeiden en Argynniden zo geregeld voorkomende vorm door

erfelijke factoren bepaald wordt, blijkt wel uit het resultaat van VaRi's reeds

vermelde eikweek. Het $ was een overgang naar ï-nïgrum. Van de F x generatie

behoorden drie exemplaren tot ï-nïgrum en enkele andere waren overgangen.

Niet bekend is echter, of de vorm dominant of recessief ten opzichte van de

typisch getekende is.

f. pupïllata van Melkerts, 1929, Lambïllïonea, vol. 29, p. 123. Als ï-nïgrum,

maar de verbindingsstreep is in het midden gekernd. Dit komt, doordat de twee

onderste vlekken ook langs ader 2 (Cu 2 ) met elkaar verbonden zijn. Zie Lambïl-

lïonea, vol. 39, pi. IV, fig. 7. Veel zeldzamer dan de vorige vorm. Kerkrade

(Eenens).
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f. transversa nov. Op de bovenzijde der voorvleugels zijn de mediane vlekken

langs de aderen door zwarte lijntjes met elkaar verbonden, zodat een zwarte

zigzaglijn ontstaat. Wassenaar, $ , 5. VII. 1901, holotype (Zool. Mus.).

[On the upper side of the fore wings the median spots are connected with each other

by black lines along the nervures, so that a black zigzag line results.]

f. costimaculata nov. Op de bovenzijde der voorvleugels zijn enkele costaal-

vlekken (bij het holotype de tweede, derde en vierde) met elkaar samengesmolten

tot één grote zwarte vlek aan de voorrand. Bloemendaal, $ , 6. IX. 1953, holotype

(Kloos).

[Some costal spots on the upper side of the fore wings (with the holotype the second,

third and fourth) are fused to one large black spot on the costa.]

f. hungarica Aigner, 1906, Ann. Hist. nat. Hung., vol. 4, p. 504. De zwarte

tekening op de bovenzijde der voorvleugels min of meer ineengevloeid en soms

ook op de onderzijde, al het overige normaal. Harskamp (Küchlein); Velp (of

Dordrecht, van Medenbach de Rooy); Bussum, Zandvoort, Vlissingen (Zool.

Mus.); Rotterdam (Mus. Rotterdam).

f. melaena Spuler, 1901, Schmett. Eur., vol. 1, p. 29. Op de bovenzijde van

voor- en achtervleugels is de zwarte tekening in mindere of meerdere mate ineen-

gevloeid, maar de zilvervlekken op de onderzijde der achtervleugels zijn normaal.

Zwolle (Leids Mus.); Scheveningen (de Vos).

f. valdensis Esper, [1803], Schmett. in Abb., vol. 1, Suppl., p. 112, pi. CXV,
fig. 4. Bovenzijde der vleugels als melaena. maar op de onderzijde der achter-

vleugels zijn de zilvervlekken ineengevloeid tot straalvormige strepen. Slangen-

burg, $, 9.VIII.I9OO (Zool. Mus.; het exemplaar is afgebeeld in Tijdschr.

Entom., vol. 48, pi. 3, fig. 1, 1905).

f. reducta Schirmer, 1918, Deutsche ent. Z.. p. 170. De zwarte vlekken op de

bovenzijde der vleugels sterk gereduceerd in aantal. Kapelle, 1872, een exemplaar,

waarbij de postdiscale vlekken op de voorvleugels bijna geheel verdwenen zijn,

terwijl ze op de achtervleugels zeer klein zijn (de Vos).

Fabriciana Reuss

Fabriciana niobe L. Algemeen verbreid in het Duin- en Waddendistrict, hier

meest gewoon tot vrij talrijk; overigens in bosachtige gebieden op zandgronden,

hier in de regel veel minder in aantal, hoewel plaatselijk soms een sterke vermeer-

dering is waargenomen. Opvallend is het zeer schaarse voorkomen in het zuiden

van het land, terwijl uit het Loss- en het Krijtdistrict nog slechts enkele waarne-

mingen bekend zijn.

Eén generatie, tweede helft van mei tot tweede helft van augustus (19.V tot

19. VIII), hoofdvliegtijd van half juni tot eind juli.

Vindplaatsen. Fr.: Vlieland (zeer gewoon, Camping), Terschelling (vrij gewoon,

Lempke), Ameland (veel, Brouwer), Schiermonnikoog, Kollum, Kloosterburen. Dr.: Zuid-

laren, Annen, Borger, Drouwen. Ov.: Denekamp, Diepenheim, Rijssen, Elzen, Markelo,

Holten, Mariënberg, Vilsteren, Oud-Leusen. Gdl.: Nijkerk, Harderwijk, Hulshorst, Nun-



(191) B. J. Lempke : Catalogus der Nederlandse Macrolepidoptera 169

speet, Uddel, Tongeren, Epe, Hoog-Soeren (in juni 1954 bij honderden, Boer Leffef,

Soutendijk), Apeldoorn, Beekbergen, Loenen, Woeste Hoeve, Terlet, Deelen, Hoender-

lo, Empe, Eerbeek, Laag Soeren, De Steeg, Rheden, Velp, Arnhem, Kemperberg, Ooster-

beek, Wolfheze, Buunderkamp, Wageningen, Ede, Lunteren, Harskamp, Otterlo, Kootwijk;

Eefde, Warnsveld, Zutfen, Vorden, Laren, Lochern, Korenburgerveen, Winterswijk, Aalten,

Zelhem, Slangenburg, Doetinchem, Hummelo, Laag Keppel; Nijmegen. Utr.: De Bilt, Soest,

Baarn, Vreeland. N.H.: Hilversum, Naarden, Texel (De Koog), Den Helder, Callantsoog,

Schoorl, Bergen, Egmond aan Zee, Bakkum, Limmen, Castricum, Heemskerk, Wijk aan Zee,

Velzen, IJmuiden, Santpoort, Overveen, Zandvoort, Vogelenzang. Z.H.: Noordwijkerhout,

Noordwijk, Warmond, Katwijk aan Zee, Wassenaar. Zl.: Westenschouwen, Haamstede, Re-

nesse, Domburg, Groede. N.B.: Breda, Ulvenhout, Helmond. Lbg: Arcen, Venlo, Belfeld,

Roermond, Melick, Nuth, Gulpen.

Variabiliteit. De nominaatvorm is de Zweedse. Volgens Verity behoren

de exemplaren uit Midden-Europa tot de grotere en levendiger gekleurde subsp.

her se Hufnagel (1766, Beri. Mag., vol. 2, p. 82), beschreven naar exemplaren

uit de omgeving van Berlijn (1929, Buil. Soc. ent. France, p. 241; 1936, Ento-

mologist, vol. 66, p. 243). Onze Nederlandse exemplaren zijn duidelijk groter

dan de Zweedse en hoewel van kleurverschil weinig te merken is, kunnen ze

ongetwijfeld het best tot subsp. herse Hufn. gerekend worden. Zie plaat 4.

De infrasubspecifieke variabiliteit is vrij groot. Het aantal zilvervlekken op

de onderzijde der vleugels wisselt sterk. Ze kunnen geheel ontbreken of juist

prachtig ontwikkeld zijn, terwijl natuurlijk een tussenvorm voorkomt, waarbij de

zilvervlekken gedeeltelijk afwezig zijn. Ook de grondkleur en de zwarte tekening

variëren enigszins.

A. Afmetingen.
Dwergen. Slangenburg, Den Helder, Domburg (Zool. Mus.); Hoog Soeren

(Leffef); Texel (van Oorschot).

B. Grondkleur.
f. pallida Gillmer, 1907, Int. ent. Z. Guben, vol. 1, p. 248. Grondkleur lichter,

bleekgeel. Denekamp, Slangenburg, IJmuiden (Zool. Mus.); Doetinchem (de

Vos); Bergen (Leids Mus.); Wassenaar (Botzen).

f. fervida nov. Grondkleur van de bovenzijde der vleugels diep (roodachtig)

bruin. Hoog Soeren (Leffef); Texel (van Oorschot); Zandvoort (Her-

warth); Wassenaar (Botzen).

Holotype: $ , 1954, Hoog Soeren, in collectie Leffef.

[Ground colour of the upper side of the wings deep (reddish) brown.]

f. berolinensis Reuss, 1916, Int. ent. Z. Guben, vol. 10, p. 24. Grondkleur van

de bovenzijde der vleugels verdonkerd en bij extreme exemplaren met paarse

weerschijn. Vooral bij onze wijfjes geen al te zeldzame vorm, maar ook nu en

dan bij de mannetjes voorkomend. De wortel van voor- en achtervleugels is

zwartachtig en de postdiscale vlekken zijn vergroot. Soms staan langs de achter-

rand, vooral bij de voorvleugelapex, lichtere vlekken. Op de bovenzijde lijkt de

vorm daardoor veel op Mesoacidalia charlotta Hw., f. suf f usa Tutt. Terschelling,

$, Vlieland, $ (Camping); Elzen, Terlet (van der Meulen); Diepenheim,

Diepenveen, Slangenburg, Doetinchem (Zool. Mus.); Uddel (Küchlein); Hoog
Soeren, $ en $ (Leffef); Texel, $ (van Oorschot); $ (Zool. Mus.);

Castricum (Westerneng); Zandvoort, Wassenaar (van Wisseling).
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In Bouwst. Fauna Nederl., vol. 1, p. 223 (1853) wordt een exemplaar van

Zutfen vermeld „met paarse weerschijn", dat vrij zeker ook tot deze vorm

behoorde.

f. nigrimarginata Reuss, 1916, Int. ent. Z. Guben, vol. 10, p. 29. Op de

bovenzijde der vleugels met een brede zwarte achterrand, doordat de ruimte

tussen de twee golflijnen vlak voor de achterrand zwart gevuld is. Terschelling

(van Oorschot); Ede (van de Pol).

f. infrapallida nov. De grondkleur van de onderzijde der achtervleugels en

van de voorvleugelpunt witgeel. Texel, 1952, holotype (van Oorschot).

[The ground colour of the under side of the hind wings and of the apex of the fore

wings is whitish yellow.]

f. infrapupillata nov. Op de onderzijde der achtervleugels zijn de ronde

submarginale vlekken dik zwart geringd en blauw gekernd. Texel, 1953, holotype

(van Oorschot).

[The round submarginal spots on the under side of the hind wings have thick black

rings and blue centres.]

f. infragrisea nov. De submarginale band op de onderzijde der achtervleugels

sterk grijs getint. Slangenburg, $, 26. VII. 1901 (holotype, Zool. Mus.); Bergen

(van Wisselingh).

[The submarginal band on the under side of the hind wings is strongly tinted with

grey.]

f. caeca Preissecker, 1910, Verb. zool. -bot. Ges. Wien. vol. 60, p. (89). Op de

onderzijde der vleugels ontbreekt alle zilvertekening. Ongetwijfeld zeldzaam.

Empe (Bouwst. Fauna Nederl, vol. 1, p. 223, 1853); Wageningen, 1898 (Zool.

Mus., afgebeeld door Oudemans in Tijdsàhr. Ent., vol. 48, pi. 3, fig. 3 (1905)

als f. eris); Ulvenhout (van Wisselingh).

f. eris Meigen, 1829, Eur. Schmett, vol. 1, p. 64, pi. XIV, fig. 5. Op de

onderzijde der achtervleugels zijn enkele vlekken aan de achterrand gekernd,

overigens ontbreekt alle zilvertekening. Iets gewoner dan de vorige vorm. Rijssen

(Kortebos); Korenburgerveen (van Galen); Slangenburg, Wassenaar, Roer-

mond (Zool. Mus.); Doetinchem (de Vos); Texel, Aerdenhout (van Oor-

schot); Camp, Santpoort (Ceton); Bakkum (de Boer); Wijk aan Zee (ten

Hove); Overveen (Helmers); Haarlem (Tick); Zandvoort (Gorter); Domburg
(Tijdschr. Entom., vol. 53, p. XXXV); Breda (Leids Mus.); Ulvenhout (van

Wisselingh); Arcen (Franssen); Roermond (Mus. Maastricht); Melick

(Lücker).

f. niobe Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. X, p. 481. Op de onderzijde der

achtervleugels zijn de zilvervlekken matig goed ontwikkeld langs de achterrand

en in het midden, maar ontbreken aan de wortel. Deze tussenvorm komt overal

onder de soort voor, maar is niet opvallend talrijk.

f. infraargentea nov. (cydippe Linnaeus, 1761, Fauna Suecica, ed. II, p. 281,

nomen rejectum). Op de onderzijde der achtervleugels ook aan de wortel goed

ontwikkelde zilvervlekken. De gewone rijk met zilver gevlekte vorm, bij ons de

meest talrijke. Holotype: $ van Wageningen, 10.VI.1898, collectie Zool. Mus.
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Fig. i_4: Fabriciana niobe niobe L. 1. $, Vim. Malsjö, 1.VII.1917; 2. £ ,
Boh., Syd-

koster, 2.VH.1947; 3. $ , Upl., Sandhamn, 6.VII.1925; 4. $ , Upl.
:

Sandhamn, 20.VII.

1923. Fig. 5—10: Fabriciana niobe bene Hufnagel. 5 Ç , f . transversa now, holotype,

Slangenburg, 26.VII.190l; 6. 5, Wassenaar, 1.VII.1901; 7. 5, Hulshorst, 18.VI.19H;

8. $ , Den Helder, 7.VII.1929; 9. 9 , Terschelling, 27.VI.1948; 10. $ , f. ovali s nov.,

holotype, Texel, juni 193-1. Nrs. 1 —4 in coll. Naturhistoriska Riksmuseum Stockholm,

5—10 in coll. Zoölogisch Museum Amsterdam.
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[On the under side of the hind wings also well developed silver spots at the base. This

richly spotted form is the commonest form of the species in Holland.

Verity has clearly shown, that Linnaeus' Papilio cydippe is nothing but this strongly

spotted form of niobe (1913, J. Linn. Soc. Lond. (Zool.), vol. 32, p. 182—183), but as

this name is also often (wrongly) used for the High Brown Fritillary, the next species in

this Catalogue, it is proposed by a number of lepidopterists to reject this name altogether

also for infrasubspecific use (1952, Bull. zool. Nomencl., vol. 6, p. 323—336). Therefore

a new name becomes necessary for the richly spotted form of Fabriciana niobe, as Lin-

naeus described in 1758 the intermediate form with no silver at the base of the hind

wings.]

C. De zwarte tekening.
f. transversa nov. Op de bovenzijde der voorvleugels zijn de mediane vlekken

langs de aderen met elkaar verbonden, zodat een zwarte zigzaglijn ontstaat.

Apeldoorn (Berk); Ede (van de Pol); Terschelling, Vorden, Slangenburg, De
Bilt (Zool. Mus.); Vlieland (Camping); Wassenaar (van Wisselingh); Sche-

veningen (de Roo). Bij een $ van Castricum staan de verbonden vlekken in

een rechte lijn onder elkaar (van Oorschot).

Holotype: Ç van Slangenburg, 26. VII. 1901 in collectie Zool. Mus.

[The median spots on the upper side of the fore wings are connected with each other

along the nervures, so that a black zigzag line results.]

f. ovalis nov. Op de bovenzijde der voorvleugels is de mediane vlek tussen

ader lb en ader 2 gesloten en vormt een liggende ovale ring. Texel, $ ,
juni 1934

(holotype, Zool. Mus.).

[On the upper side of the fore wings the median spot between nervures lb and 2 is

closed and forms a horizontal black ring.]

f. thyra Schultz, 1908, Ent. Z. Stuttgart, vol. 22, p. 39 (bis). Op de bovenzijde

der vleugels zijn de zwarte kapvlekken voor de achterrand verbonden met de

submarginale vlekken. Een prachtig $ van Egmond aan Zee, 20. VI. 1947 (Bank).

Verder alleen enkele zeer zwakke overgangen waarbij slechts een paar vlekken

met elkaar verbonden zijn: Texel (Gerris, Stammeshaus); Overveen (Helmers).

f. pelopza Borkhausen, 1788, Naturgesch. Eur. Schmetterl., vol. 1, p. 36, fig.

De zwarte tekening op de bovenzijde der vleugels en eventueel ook op de

onderzijde sterk uitgebreid. Vlieland, $, 1953 (Camping); Wassenaar, 1943

(Leids Mus.).

f. nigropunctata nov. Op de onderzijde der achtervleugels een of meer zilver-

vlekken aan de wortel zwart gekernd. Gewoon, overal onder de soort te verwach-

ten. Holotype van Baarn, $ , 12.VII.1871 in collectie Zool. Mus.

[One or more silver spots on the under side of the hind wings at the base with black

centre.]

f. radiata Spuler, 1901, Schmett. Eur., vol. 1, p. 29. De zilvervlekken op de

onderzijde der achtervleugels samengesmolten tot lange stralen. Een zwakke

overgang tot deze vorm, waarbij de gehele cel lb met zilver gevuld is, van Texel

(van Oorschot).

Teratologisch exemplaar. De vleugels, vooral de voorste, smaller

en langer gerekt. Koog-Texel, $ (Stammeshaus).
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Pathologische exemplaren. Linker voorvleugel grotendeels, en

linker achtervleugel geheel verbleekt. Elzen (van der Meulen).

Op beide voorvleugels in cel 2 tussen de kapvlek aan de achterrand en de

submarginale vlek een lichte vlek. Bakkum (de Boer).

De apex van de linker achtervleugel verbleekt. Egmond aan Zee (Westerneng).

Fabriciana adippe Schiff, i) Sporadisch, vooral in bosachtige gebieden in het

zuiden van het land, niet inheems. Te oordelen naar oude opgaven in Bouwst.

Fauna Nederl. was de vlinder hier vroeger misschien wel een indigeen, of was dit

mogelijk alleen in een oecologisch zeer gunstige periode. Ook de vangsten in de

Achterhoek zouden er op kunnen wijzen, dat adippe zich daar omstreeks de

eeuwwisseling korte tijd heeft kunnen handhaven. Misschien is de vlinder in de

veertiger jaren van deze eeuw ook inheems geweest in de bossen van Zuidoost -

Limburg, maar mogelijk waren dit slechts overvliegers uit het naburige Duitse

of Belgische gebied. In elk geval is deze typische bewoner van loofbossen op

het ogenblik een van onze zeer zeldzame dagvlinders.

In Denemarken aangetroffen op de grote eilanden, behalve Laaland en Falster,

en in Jutland, en hier zeldzaam. In Sleeswijk-Holstein lokaal, tot Flensburg; bij

Hamburg lokaal en niet talrijk; bij Bremen sporadisch; in Hannover lokaal en

niet zeldzaam; in Westfalen lokaal; in de Rijnprovincie verbreid, in 1945 bijv.

zeer talrijk in het Staatswald bij Keulen (Johnson, 1946, Entomologist, vol. 79,

p. 92). In België uitsluitend aangetroffen in het Maasbekken. In Groot-Brittannië

verbreid in bossen in Engeland van het zuiden tot in Westmoreland toe. Niet

in Ierland.

Eén generatie, waargenomen van begin juli tot eind augustus (4. VII tot

30.VIII).

Vindplaatsen. Fr.: Kuikhorne (Albarda, in Zool. Mus. een $ met etiket „Fries-

land"). Gr.: bij Zuidlaren op de heide een $ en $ in copula (Bouwst. Fauna Nederl.,

vol. 2, p. 147, 1856). Gdl.: Harderwijk (Bouwst., vol. 1, p. 223, 1853); Vorden, juli 1903,

Ç (Mus. Rotterdam); Slangenburg, 26.VII. 1901, $ , 11.VII.1902, $ en $ (Zool. Mus.);

Hoog-Keppel, 12.VII.1911, ? (Zool. Mus.), 3.VIII.1947 (Kets); Drempt („eenmaal

menigvuldig", volgens Ver Huell, Bouwst., vol. 1, p. 223, 1853); Doesburg („somtijds

in grote menigte", volgens Havelaar, Bouwst., vol. 1, p. 223); Nijmegen, juli 1875, $
(Zool. Mus.). N.H.: Bentveld, 20.VII.1946, prachtig $ (Botzen). N.B.: Breda, 1869
(Leids Mus.), 2.VIII.1953, sterk afgevlogen $ (van Oorschot); Teteringen, 1866 (Tijd-

scbr. Entom., vol. 13, p. 145, 1870, in Leids Mus. met etiket Breda); Ulvenhout, $,
24.VII.1942 (Verkaik); Oirschot (van den Bergh, Tijdscbr. Entom., vol. 49, p. XXIII);
Eindhoven, $, 17.VIII.1942 (Leids Mus.); Megen, $, augustus 1875 (Zool. Mus.). Lbg.:

Baarlo, augustus 1934, drie afgevlogen exemplaren (Leids Mus.); Valkenburg, $, 5.VIII.

1929 (van Wisselingh); Gronsveld, $, 19.VII.1947 (idem); Eperheide één exemplaar,

31.VII.1947 (Gaasendam); Epen, $, 4.VII.1942 (Leids Mus.), vier mannetjes, 10 tot

30.VII.1942 (van Wisselingh), $ , 23.VII.1945 (idem), en 24VII.1945 (Zool. Mus.),
twee mannetjes, 31. VII en 3VIII.1947 (van Wisselingh), één exemplaar 31.VII.1947

(Ros); Vijlen, twee mannetjes 24. en 30.VIII.1943 (van Wisselingh); Holset, twee man-
netjes, 23 en 24.VII.1945 (idem).

Variabiliteit. Volgens de nu gebruikte nomenclatuur is de Oostenrijkse

vorm, en meer in het biezonder die uit de omgeving van Wenen, de nominaat-

1
) De soortnaam is in overeenstemming met het voorstel van Gray os. in Buil. zool.

Nomencl., vol. 6, p. 323 —336, 1952.
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vorm. Uit de verbreiding, die Verity voor deze vorm geeft in Farf. It., vol. 4,

p. 296 (1950) (Noord-Duitsland en Engeland tot de Pyreneeën en tot in Oosten-

rijk), volgt, dat ook onze Nederlandse exemplaren tot subsp. adippe L. gerekend

moeten worden. Het betrekkelijk geringe Nederlandse materiaal is vrij variabel,

vooral wat de kleur van de onderzijde betreft. De typische vorm heeft achter-

vleugels, die aan de onderzijde sterk geel getint zijn met weinig groen en bruin.

f. suffusa Tutt, 1896, Brit. Butt., p. 286. De basis van de bovenzijde der

voorvleugels is sterk zwart bestoven, de zwarte vlekken zijn vergroot en met

elkaar verbonden. Slangenburg, $ , 1901 (Zool. Mus.).

f. vulgoadippe Verity, 1929, Bull. Soc. ent. France, p. 279- De onderzijde der

achtervleugels gemengd met roestkleur. Waarschijnlijk een geregeld voorkomende

vorm onder de hier gevangen exemplaren. Twee goede wijfjes van Slangenburg

en Megen in Zool. Mus.

f. infrarufescens nov. De onderzijde van de achtervleugels eenkleurig rood-

bruin, vrijwel zonder enige gele tint, met scherp afstekende zilvervlekken; ook de

onderzijde van de voorvleugels bruiner dan bij normale exemplaren. Slangenburg,

$, 11.VII.1902 (holotype, Zool. Mus.).

[The under side of the hind wings of a unicolorous red-brown with hardly a trace of

yellow and with sharply contrasting silver spots; the under side of the fore wings is also

browner than with normal specimens.

A similar specimen is mentioned by S. A. Chartres in The Entomologist, vol. 69, p. 254

(1936).]

f. intermedia Tutt, 1896, Brit. Butt., p. 286. Op de onderzijde zijn de zilver-

vlekken bij de voorvleugelpunt en langs de achterrand der achtervleugels bijna

verdwenen. Epen, twee exemplaren in 1942 (van Wisselingh).

f. cleodoxa Ochsenheimer, 1816, Schmett. Eur., vol. 4, p. 118 (pseudocleodoxa

Verity, 1929, Bull. Soc. ent. France, p. 278). Alle zilvervlekken op de onderzijde

der vleugels ontbreken. Ulvenhout (Verkaik); Epen, één exemplaar in 1942

(van Wisselingh).

Mesoacidalia Reuss

Mesoacidalia charlotta Haworth, 1803 (Papilio aglaja L., 1758, Syst. Nat.,

ed. X, p. 481, primair homoniem van Papilio aglaja L., I.e., p. 465). Evenals

Fabriciana niobe verbreid in het Wadden- en Duindistrict en in bosachtige streken,

vooral op zandgronden, maar in de regel minder gewoon dan niobe. Daarnaast

komt (beter: kwam) charlotta in een geheel ander biotoop voor, waar niobe

volkomen ontbreekt, nl. op de nu vrijwel geheel verdwenen blauwgraslanden,

waar de vlinder niet zelden zeer talrijk was. De laatste bloeiende kolonies bevon-

den zich in de Gelderse Vallei en in de Krimpenerwaard. Die in de Gelderse

Vallei is verloren gegaan door de ontwatering van dit gebied, de kolonie van

„Nek en Bos" bij Lekkerkerk is verdwenen, nadat het blauwgrasland door bemes-

ting in weiland was omgezet en die van Berkenwoude is vrij zeker geheel uitge-

roeid door onbeheerst verzamelen. In 1952 zag Landsman er nog slechts één $

en het daarop volgende jaar geen enkel exemplaar meer.

Eén generatie, tweede helft van mei tot eind augustus (23. V tot 30. VIII),

hoofdvliegtijd van half juni tot eind juli.
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Vindplaatsen. Fr.: Vlieland (zeer gewoon, Camping), Terschelling, Ameland (veel,

A. M. Brouwer), Schiermonnikoog (talrijk, van Wisselingh), Kollum, Eernewoude,

Wijnjeterp, Wolvega, Scherpenzeel. Gr.: Groningen. Dr.: Peize, Paterswolde, Eelderwolde

(op deze twee vindplaatsen een kwart eeuw geleden nog zeer talrijk volgens Sikkema, nu

niet meer). Eel de, Zuidlaren, Annen, Borger, Drouwen, Wapserveen. Ov.: Losser, Dene-

kamp, Agelo, Vasse, Harbrinkhoek (gem. Tubbergen), Weerselo, Albergen, Almelo, Wier-

den, Bornerbroek, Goor, Markelo, Elzen, Rijssen, Notter, Holten, Lettele, Diepenveen,

Stegeren, Junne, Vilsteren, Oud-Leusen, Steenwijk, Steenwijkerwold, Zwolle. Gdl.: Putten,

Harderwijk, Nunspeet, Tongeren, Assel, Hoog-Soeren, Apeldoorn, Voorstonden, Eerbeek,

Hoenderlo, Hoge Veluwe, Laag-Soeren, Oosterbeek, Wolfheze, Wageningen (tot voor nog

geen 20 jaar talrijk in het Binnenveld); Zutfen, Laren, Lochern, Vorden, Terborg, Slan-

genburg, Doetinchem, De Zumpe, Zelhem, Keppel, Babberich. Utr.: Veenendaal, Rhenen,

Oud-Leusden, Zeist, Amersfoort, Soesterberg, Waverveen (oude opgave van Sepp, er was

toen nog een plassengebied). N.H.: Naarden, Muiden, Amsterdam (1955, Stammeshaus),

Texel (duingebied), Den Helder, Callantsoog, Schoorl, Bergen, Egmond aan Zee, Bakkum,

Castricum, Limmen, Wijk aan Zee, Velzen, IJmuiden, Overveen, Zandvoort. Z.H.: Noord-

wijkerhout, Noordwijk, Wassenaar, Den Haag, Scheveningen, Loosduinen, Schiedam, Noor-

den, Stolwijk, Berkenwoude (tot voor enige jaren talrijk in de eendenkooi), Lekkerkerk,

(idem). N.B.: Breda, Tilburg, Geertruidenberg, Drunen, Vlijmen, Vught, Cromvoort,

's-Hertogenbosch, Vessem, Deurne, Helenaveen. Lbg.: Beugen, Venlo, Tegelen, Roermond,

Odiliënberg, Posterholt, Welterberg, Bemelen, Maastricht, Gulpen, Holset, Vaals.

Variabiliteit. Door de veranderde soortnaam is de Engelse vorm de

nominaatvorm geworden (locus typicus: Bedford in Zuid-Engeland, in Schotland

vliegt een andere subspecies). Deze subspecies vliegt over geheel West- en

Midden-Europa, zodat ook onze exemplaren tot subsp. charlotta Haworth behoren.

Subsp. emilocuples Verity (1919, Ent. Ree, vol. 31, p. 195, type van Berlijn) is

een synoniem van de nominaatvorm. Zie Hemming, 1942, Proc. R. ent. Soc.

London (B), vol. 11, p. 155. Ongelukkigerwijs is de door Haworth beschreven

Pap/l/o charlotte een sterk afwijkende vorm. Verity aanvaardt daarom de door

Hemming opgegeven synonimie niet. Hij wil de naam emilocuples handhaven

en charlotta gebruiken voor de aberratieve vorm van de soort (Farf. It., vol. 4,

p. 300—301, 1950). Dat kan natuurlijk niet, want bij elke soort, die in subspecies

te splitsen is, moet een nominaatvorm zijn, die aangeduid wordt met de dubbele

naam van de soort.

Het is buitengewoon jammer, dat de populatie van Berkenwoude is uitgegroeid.

Zij was al tientallen jaren, misschien al eeuwen, volkomen geïsoleerd van andere

populaties, zodat er steeds slechts een kruising van de dieren van de kolonie

onderling plaats vond. Daardoor was de kans op het ontstaan van homozygoten

van recessieve vormen veel groter dan op andere plaatsen. Het gevolg daarvan

was, dat de populatie als geheel sterk afweek van elke andere vindplaats in ons

land (met uitzondering van die van Lekkerkerk; uitwisseling van individuen

tussen deze twee kolonies was natuurlijk niet geheel uitgesloten). De mannetjes

kwamen overeen met die van andere Nederlandse vindplaatsen, doch de wijfjes

waren in een willekeurig gevangen serie duidelijk verschillend. Naast exemplaren,

die volkomen normaal waren, kwamen er ook vrij veel voor, waarbij de grondkleur

lichter was. Dit begon met vlekken voor de achterrand der voorvleugels, die

witachtig bruin werden. Bij een graad verder was ook de voorrand licht. Bij

(zeldzame) extreme exemplaren had de hele voorvleugel een lichte grondkleur

en verschenen zelfs enkele lichte vlekken in het middenveld der achtervleugels.
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Soms was de lichte grondkleur donker bestoven en bij heel mooie exemplaren

nog met een prachtige paarse gloed. Toch was geen van deze vormen iets vol-

komen nieuws. In de grond van de zaak waren het meest extreme exemplaren

van f. suffusa Tutt, die bijv. ook nu en dan onder de populatie van het Binnen-

veld te vinden waren, maar nooit in zulk een hoog percentage als in de Krim-

penerwaard. De kolonie van Lekkerkerk, die even geïsoleerd was als die van

Berkenwoude en een even beperkt gebied bewoonde, kwam vrijwel overeen met

de laatstgenoemde.

De infrasubspecifieke variabiliteit is vrij groot, vooral bij de wijfjes.

A. Afmetingen.
f. nana Wheeler, 1903, Butt. Switz., p. 72. Dwergen. Markelo, Rijssen (van

der Meulen); Wageningen (van de Pol); Doetinchem (Zool. Mus.); Zeist

(Gorter); Texel (van Oorschot).

B. Kleur vormen.
f. $ flavescens Tutt, 1896, Brit. Butt., p. 291. Grondkleur van de boven-

zijde der vleugels in plaats van de gewone roodbruine tint meer oranje, dus

lichter. Niet zeldzaam, bijna overal onder de soort aangetroffen.

f. 9 aurea Tutt, 1896, I.e., p. 291. Grondkleur van de bovenzijde der vleugels

licht oranjebruin, geler dan bij de normale vorm. Vrij zeldzaam. Lochern, Slan-

genburg (Zool. Mus.); Amersfoort (van Katwijk); Wijk aan Zee (ten Hove);

Berkenwoude (Mus. Rotterdam); Vlijmen (Leids Mus.).

f. 9 pallida Tutt, 1896, I.e., p. 291. De bovenzijde der voorvleugels, behalve

in het midden, witachtig of licht geelachtig getint, langs de binnenrand soms iets

groenachtig. Berkenwoude, Lekkerkerk (Mus. Rotterdam).

f. $ suffusa Tutt, 1896, I.e., p. 290. Wortel van de bovenzijde der voorvleugels

zwartachtig, de zwarte vlekken vergroot, grondkleur langs de voorrand en tussen

de aderen langs de achterrand witachtig geel. Bijna overal onder de soort aange-

troffen, zowel op de waddeneilanden als op de zandgronden in het oosten, het

zuiden en in de duinen, maar ook op de blauwgraslanden.

f. infraochracea nov. Grondkleur van de onderzijde der achtervleugels mooi

warm geel. Kollum, $, 11.VII.1901 (holotype, Zool. Mus.).

[Ground colour of the under side of the hind wings of a beautiful warm yellow.]

C. De tekening.
f. transversa nov. Op de bovenzijde der voorvleugels zijn de mediane vlekken

langs de aderen met elkaar verbonden, zodat een zwarte zigzaglijn ontstaat.

Elzen, $, 2.VII.1947 (holotype, van der Meulen); Berkenwoude, $ (Ver-

kaik).

[The median spots on the upper side of the fore wings are connected with each other

along the nervures, so that a black zigzag line results.]

f. cadmeis nov. Op de bovenzijde der vleugels zijn de postmediane vlekken

verbonden met de subterminale; onderzijde der vleugels normaal. Berkenwoude.

$ (holotype, Verkaik).

[The postmedian spots on the upper side of the wings are connected with the subterminal

ones (the "chevrons"), under side of the wings normal.]
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f. obscurci Nickerl, 1837, Böhmens Tagfalter, p. 8, fig. 1, p. 21. De bovenzijde

der vleugels vanuit de wortel uitgaand min of meer verdonkerd, de onderzijde

normaal. Wageningen (Landb. Hsch.). Mogelijk heeft de Gavere vroeger deze

vorm ook in de omgeving van Groningen aangetroffen. In Tijdschr. Entom..

vol. 10, p. 194 (1867) schrijft hij: „On trouve quelquefois une belle variété de

la femelle, entièrement saupoudrée de noir, à l'exception d'un espace annulaire

autour des taches noires".

f. nigrescens anon., 1871, Le Rameau de Sapin, vol. 5, p. 22. Op de bovenzijde

zijn de voorvleugels vanaf de zigzaglijn (dus de postmediane vlekkenrij) tot aan

de achterrand geheel verdonkerd; onderzijde normaal. Berkenwoude (Nijssen).

[The form was described in the Swiss magazine by an author who signed his articles only

with three asterisks. As far as I am informed nothing is known about his identity. The
form was mentioned again by F. de Rougemont in Bull. Soc. Neuchât. Sc. Nat., vol. 29,

p. 279, 1901.]

f. viridiatra Strand, 1912, Ent. Z. Frankfurt, vol. 25, p. 252. Bovenzijde der

vleugels min of meer melanistisch, onderzijde der achtervleugels eenkleurig groen

met de zilvervlekken. Wageningen (Zool. Mus., holotype, afgebeeld door
J.

Th.

Oudemans in Tijdschr. Entom., vol. 48, pi. 3, fig. 2, 1905).

f. pluriradiata Verity, 1950, Farf. It., vol. 4, pi. 301. Op de bovenzijde der

voorvleugels zijn de postmediane vlekken verbonden met de subterminale (de

chevrons), op de achtervleugels lopen van de mediane vlekken dikke zwarte

strepen langs de aderen tot aan de achterrand, waarin de subterminale vlekken

zijn opgenomen; op de onderzijde der achtervleugels drie grote zilvervlekken.

Zie Lambillionea, vol. 37, pi. IV, fig. 1 (holotype). Groningen (Zool. Mus., het

exemplaar is afgebeeld in Tijdschr. Entom., vol. 43, pi. 14, fig. 10 en 11, 1900).

f. altha Thierry Mieg, 1910, Ann. Soc. ent. Belg., vol. 54, p. 384 (hortensia

Riel, 19II, Ann. Soc. Linn. Lyon, vol. 58 (nouv. série), p. 187. Bovenzijde van

voor- en achtervleugels min of meer verdonkerd, op de onderzijde der achter-

vleugels aan de wortel drie grote zilvervlekken. Het spreekt van zelf, dat derge-

lijke melanistische vormen in verschillende graden kunnen voorkomen, zodat

het zeker niet nodig is de naam alleen te gebruiken voor exemplaren, die toevallig

precies overeen komen met de afbeelding van MiLLièRE in zijn Iconografie, vol.

1, pi. 24, fig. 1 en 2 (I86I), die beide auteurs als holotype voor hun beschrijving

genomen hebben. Een mooi exemplaar van de kolonie van Berkenwoude in

collectie Nijssen.

Argynnis Fabricius

Argynnis paphia L. In hoofdzaak verbreid in loofbosgebieden in het oosten

en zuiden van het land, maar bijna steeds in bescheiden aantal. Bovendien nu en

dan vanuit dit biotoop als zeldzame zwerver doordringend tot in het westen,

soms midden in de steden, maar haast altijd zijn dit mannetjes. Te oordelen naar

de vangsten van wijlen Klokman was ook deze bosbewoner omstreeks het begin

van de twintigste eeuw gewoner dan nu. Soms zaten 40 tot 50 exemplaren op

één bloeiende braam of distel, schreef Klokman me. Dit is misschien wat

overdreven, maar in elk geval moet de vlinder toen in de Achterhoek talrijk

geweest zijn.
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Eén generatie, begin juli tot in de tweede helft van augustus (2. VII tot

24. VIII), meest in de twee laatste decennia van juli.

Vindplaatsen. Fr.: Gorredijk, Heerenveen. Gr.: Groningen (oude opgave van DE

Gavere, die er aan toevoegde: ,,même au milieu des rues de la ville", Tijdschr. Ent om.,

vol. 10, p. 194, 1867). Dr.: Veenhuizen, Assen, Annen, Hoogeveen. Ov.: Losser, De Lutte

(in 1950 gewoon, Lems), Denekamp, Tilligte, Ootmarsum, Agelo, Volthe, Oldenzaal, Al-

bergen, Almelo, Borne, Driene, Delden, Vilsteren, Lettele. Gdl.: Putten, Ermelo, Harder-

wijk, Garderen, Leuvenum, Elspeet, Hulshorst, Nunspeet, Tongeren, Epe, Apeldoorn, Eer-

beek, Laag-Soeren, De Steeg, Rheden, Beekhuizen, Velp, Arnhem, Warnsborn, Renkum,

Lunteren, Harskamp; Gorssel, Zutfen, Warnsveld, Vierakker, De Boggelaar, Warken, Vor-

den, Eibergen, Winterswijk, Het Klooster, Aalten (langs beken, vooral langs bosranden, op

bloeiende Eupatorium, van Galen), Lintelo, Varsseveld, Zelhem, Slangenburg, Doetinchem,

Hummelo, Laag-Keppel Hoog-Keppel, Drempt; Montferland, Bijvank, Babberich. Utr.:

Amerongen, Zeist, Amersfoort, Soest (één exemplaar in 1942, van Elmpt), Lage Vuursche

(één exemplaar in 1941, Lanz). N.H.: Blaricum, $ en Ç in 1953 (van Tuyl); Bussum,

een $ in 1941 (Zool. Mus.); Amsterdam, een $ in 1942 zuigend op Buddleia (Lempke);

Santpoort, een $ in 1942 (Helmers), verscheidene exemplaren gezien in 1947, waarvan

een $ gevangen op 22.VII (Alders). Z.H.: Leiden, een $ in een tuin in 1916 (in

collectie Leids Mus.); Den Haag, augustus 1898 (van der Weele), een $ in 1945

(Hardonk), Rijksweg Rotterdam —Den Haag, een $ in 1946 (van der Schans), Zoeter-

meer (een $ in 1946, van der Schans), Rotterdam (een $ in 1911, Mus. Rotterdam),

Voorne (één exemplaar in 1898, van der Weele in brief aan Oudemans), Dordrecht

(de Joncheere). ZI.: Schengenpolder, $ (Wilmink), Goes, 9 , 1942 (idem). N.B.:

Breda, Tilburg, Esbeek, Oss, Berghem, Liempde, Nuland, Eindhoven, Deurne. Lbg.: Pias-

molen, Venlo, Belfeld, Swalmen, Roermond, Sint Odiliënberg, Munniksbos, Posterholt,

Weert, Borgharen, Stein, Chèvremont, Kerkrade, Wijnandsrade, Elkenraad, Eys, Wijlre,

Schin op Geul, Gerendal, Valkenburg, Houthem, Meerssen, Maastricht, Keer, Gronsveld,

Slenaken, Gulpen, Mechelen, Epen, Mamelis, Vijlen, Holset, Vaals.

Variabiliteit. De Zweedse vorm is de nominaatvorm. Onze exemplaren

zijn hiermee identiek, zodat ze tot subsp. paphia L. behoren. De infrasubspecifieke

variabiliteit is bij de Nederlandse populaties over het algemeen niet groot.

f. minor Derenne, 1926, Lambillionea, vol. 26, p. 4. Dwergen. Putten, klein 9

(Zool. Mus.); Vaals (Jussen).

f. 9 rutila Reuss, 1916, Int. ent. Z. Guben, vol. 10, p. 30. Grondkleur van

de bovenzijde der vleugels oranjegeel, warmer dan bij de normale wijfjes, waar-

door de kleur tussen de normale wijfjes en mannetjes in staat. Losser, Boekhorst

(Zool. Mus.).

f. 9 lutea Reuss, 1916, I.e., p. 30. Grondkleur lichter dan bij normale wijfjes,

geler. Niet al te zeldzaam. Epe, Slangenburg, Bijvank, Epen (Zool. Mus.).

f. 9 vìrìdescens Reuss, 1921, Arch. Naturgesch., vol. 87, A 11, p. 210. Grond-

kleur mooi geelachtig, langs de aderen groenachtig. Arnhem (Zool. Mus.).

f. 9 valesina Esper, [1797], Schmett. in Abb., vol. 1, Suppl., p. 73, pi. 107,

fig. 1, 2. Grondkleur van de bovenzijde der vleugels en de onderzijde der voor-

vleugels heel licht geelachtig, bij de voorvleugelpunt lichte witachtige vlekken,

het grootste deel der vleugels overdekt met een groenachtige tint. Bij ons bijna

altijd een zeldzame vorm. De Steeg 1889, Slangenburg, 1900 één exemplaar,

19OI drie exemplaren, Doetinchem, 1901 (Zool. Mus.); Bijvank, een exemplaar

gezien in 1947 (Scholten); Den Haag (van der Weele volgens Snellen,

1904, Tijdschr. Entom., vol. 46, p. 229); Goes, 1942 (Wilmink); Breda,

29.VII.1854, vijf exemplaren in het Liesbos (Heylaerts, 1870, Tijdschr. Entom.,
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vol. 13, p. 145, hiervan nog drie in het Leids Mus.), één exemplaar in het Liesbos

in juli 1907 (Mus. Rotterdam); [Deurne vervalt, was een typisch $ ]; Plasmolen,

1899 (de Vos); Gronsveld, één exemplaar (Prick); Vaals, augustus 1931

(dezelfde).

f. $ imperfecta Reuss, 1921, Arch. Naturgesch., vol. 87, A 11, p. 210. Op de

bovenzijde der voorvleugels ontbreekt bij de vleugelpunt de zwarte tekening.

Stellig niet zeldzaam. Vorden, Slangenburg, Venlo (Zool. Mus.).

f. transversa nov. De mediane vlekken op de bovenzijde der voorvleugels

vergroot en samenhangend tot een doorlopende zigzagband, ook de mediane

vlekken op de bovenzijde der achtervleugels forser. Zie South, pi. 50, fig. 4.

Arnhem, $ , 22.VII.1873 (holotype, Zool. Mus.).

[The median spots on the upper side of the fore wings enlarged and coalescent, so as

to form a continuous zigzag band; the spots on the upper side of the hind wings also

enlarged.]

f. confluens Spuler, 1901, Schmett. Eur., vol. 1, p. 30. Op de bovenzijde der

vleugels zijn de postmediane vlekken verbonden met de submarginale. Slechts

een paar exemplaren, die misschien heel zwakke vertegenwoordigers van deze

zeldzame vorm zijn en waarbij alleen de onderste voorvleugelvlek verbonden is.

Assen, $, Doetinchem, valesina- $ (Zool. Mus.).

Erfelijkheid. Alleen van f. valesina en van de niet-inlandse f. lubbeana

Fischer is de erfelijkheid bekend. Vooral de Zwitser E. Fischer heeft veel tot

de oplossing van het probleem bijgedragen. De vorm is dominant en „sex-control-

led", dus precies als bij Colias croceus Fourcroy, f. hélice Hb. Alleen de wijfjes

kunnen de valesina-kleur bezitten. De mannetjes, die genetisch valesina zijn, zien

er als normale exemplaren van hun sekse uit. Merkwaardig is, dat deze dominante

vorm zwakker is dan de (recessieve) typische. Veel valesinas sterven al in de

kiem (Fischer, 1925, Int. ent. Z. Guben, vol. 19, p. 275 —277). Dit komt, door-

dat de dominante val esina- factor gekoppeld is aan een recessieve lethale factor.

Toch is dit niet de (enige) verklaring voor de zeldzaamheid van de vorm hier te

lande, daar er ook lokaliteiten in Europa zijn, waar de vorm veel gewoner is dan

bij ons. De erfelijkheid van f. valesina is uitvoerig behandeld door Goldschmidt

& Fischer in Genetica, vol. 4, p. 247—278 (1922).

Van f. confluens Spuler is de wijze van overerving nog onzeker. Zie Cockayne,

Ent. Ree, vol. 56, p. 11 (1944).

NYMPHALINAE

Araschnia Hübner

Araschnia levana L. Wel het allermooiste voorbeeld, dat we hebben van een

vlinder, die er in recente tijd in geslaagd is zich in ons land te vestigen en zijn

territorium met haast ongelooflijke snelheid uit te breiden.

Tot ongeveer 1920 was levana een van de zeldzaamste dagvlinders van de

Nederlandse fauna, die slechts nu en dan, en dan alleen in het oosten en zuiden,
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in een enkel exemplaar gevangen werd. Maar geleidelijk aan werden toen, eerst

in het zuiden van Limburg, daarna ook noordelijker, levano.' s met steeds kortere

tussenpozen opgemerkt, tot het tenslotte duidelijk werd, dat de vlinder zich hier

kon handhaven. Steeds verder schoven de grenzen van het verbreidingsgebied in

Nederland naar het westen en naar het noorden, en op het ogenblik is het grootste

gedeelte van ons land, dat een geschikt biotoop voor de vlinder vormt (brand-

netelgroeiplaatsen in bosachtig terrein), door hem bewoond. Alleen het duinge-

bied ligt tot nog toe vrijwel geheel buiten het areaal.

Op het ogenblik is de vlinder algemeen verbreid in het zuiden en oosten, is

op de zandgronden van het noorden minder gewoon, maar is ook hier al veel

verbreider dan tien jaar geleden, en komt op een enkele plaats in het westen voor.

Bovendien zijn op verschillende plaatsen buiten de bosgebieden zwervers waarge-

nomen, de levende bewijzen van de drang tot uitbreiding van het vlieggebied.

Op het ogenblik wisselt de levana-stand al naar de oecologische factoren, die in

een bepaald seizoen heersen, zoals dat met elke inheemse vlinder het geval is.

Een zeer goed jaar was 1945, vooral in het zuiden van het land, maar ook daarna

is de vlinder herhaaldelijk als zeer gewoon gemeld. Door de belangstelling, die

deze soort uiteraard van de kant van de verzamelaars genoot, en door het betrek-

kelijk grote aantal waarnemers is het mogelijk geweest de gebiedsuitbreiding vrij

nauwkeurig vast te leggen. Zie mijn overzichten in Natuurhist. Maandbl. Maas-

tricht, vol. 35, p. 23, 34 (1946), vol. 36, p. 23 (1947), vol. 37, p. 44 (1948) en

Ent. Ber., vol. 14, p. 216—219 (1953). Te oordelen naar enkele opmerkingen

in onze literatuur schijnt levano ook vroeger wel eens perioden van bloei binnen

onze grenzen gehad te hebben. Ver Huell vond haar „voorheen niet zeer

zeldzaam bij Doesburg en Didam" (Bouwst. Fauna Nederl., vol. 1, p. 224, 1853),

maar had haar op het moment van de publicatie al in jaren niet gezien. En

Maurissen schreef in 1870: „Mr. van den Brandt a rencontré cette espèce à

plusieurs reprises au commencement de juin aux environs du moulin dit Hout-

molen près de Venlo; la variété prorsa L. paraît y être moins rare au mois d'août".

De daarop volgende 50 jaar werd levano evenwel een rariteit in ons land.

Natuurlijk is de uitbreiding van het areaal niet tot ons land beperkt gebleven.

Ook in Duitsland, Frankrijk en België is het verschijnsel waargenomen. In Zuid-

Engeland heeft ± 1912 een bloeiende kolonie bestaan (afstammelingen van

geïmporteerde vlinders), maar deze zou later door een verzamelaar met puriteins-

faunistische opvattingen uitgeroeid zijn. Of dit echter de ware oorzaak van het

verdwijnen is, is enigszins twijfelachtig (zie S. H. Kershaw, 1956, Ent. Ree,

vol. 68, p. 153).

Drie generaties, de eerste van de tweede helft van maart tot half juni (21. III

tot 12. VI, maar meest pas in de tweede helft van april verschijnend), de tweede

van begin juli tot half augustus (3. VII tot 16. VIII), de derde van de tweede

helft van augustus tot in de tweede helft van september (19. VIII tot 24. IX).

Deze herfstgeneratie is natuurlijk partieel. In mooie herfsten is zij vooral in het

zuiden heel gewoon, in ongunstige veel schaarser.

Vindplaatsen. Fr.: Olterterp, Beetsterzwaag, Oosterwolde, Wolvega. Gr.: Ter Apel.

Dr.: Annen, Eext, Oosterhesselen, Hooghalen, Wijster, Hoogeveen, Havelte. Ov.: De Lutte,

Denekamp, Tilligte, Volthe, Almelo, Bornerbroek, Hengelo, Enschede, Markelo, Stokkum,

Goor, Haarle, Heino, Ommen, Colmschate, Deventer, Zwolle, Vollenhove. Gdl.: Harderwijk,
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Leuvenum, Garderen, Epe, Vaassen, Wenum, Wiessel, Apeldoorn, Twello, Voorst, Tonden,

Laag-Soeren, Rheden Velp, Rozendaal Arnhem Oosterbeek, Doorwerth Heelsum, Wage-
ningen, Bennekom, Lunteren; Gorssel, Eefde, Warnsveld, Zutfen, Harfsen, Almen, Laren,

Verwolde, Ampsen, Baak, Hackfort, De Boggelaar, Vorden, Borculo, Neede, Eibergen, Ko-

renburgerveen, Winterswijk, Stemerdink, Kotten, Bekendelle, Miste, Corle, Vragender, Het

Klooster, Aalten, Lintelo, Varsseveld, Breedenbroek (Anholterbroek), Slangenburg, Doe-

tinchem, Hummelo, Ulenpas, Doesburg, Bingerden, Eltenberg, Bijvank, Didam, Babberich;

Berg en Dal, Nijmegen, Hatert, Sint Jansberg. Utr.: Grebbeberg, Achterberg, Amerongen,

Leersum, Renswoude, Maarn, Zeist, Amersfoort, Soest, Spakenburg (zwerver, augustus

1949, Blokhuis), Hollandse Rading. N.H.: Hilversum, Blaricum, Bussum, Naarden, Am-
sterdam (9.V.1954 het eerste exemplaar in het Amsterdamse Bos, van Oorschot). Z.H.:

Ackerdijkse Plassen (ten Noorden van Schiedam, in 1948 en 1949 talrijk, Nijssen); Rot-

terdam (één exemplaar in 1951, Landsman); Poortugaal (een vers exemplaar in 1948,

Elfferich); Oostvoorne (verschillende exemplaren in 1948, Nijssen); Melissant (één

exemplaar in 1952, Huisman); Gorkum, een exemplaar in 1945 in de stad zelf (Hey-
ligers); Zuidhollandse Biesbosch. N.B.: Bergen op Zoom, Wouw, Zundert, Ulvenhout,

De Rakens, Chaam, Tilburg, Goirle, Kaatsheuvel, Waalwijk, Helvoirt, Lith, 's-Hertogen-

bosch, Den Düngen, Sint Michielsgestel, Uden, Veghel, Olland (Sint Oedenrode), Boxtel,

Haaren, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Esbeek, Spoordonk, Oorschot, Best, Lage Mierde, Vessem,

Eindhoven, Neerwetten, Nuenen, Aarle-Rixtel, Mierlo, Heeze, Helmond, Bakel, Deurne,

Asten, Oploo. Lbg.: Mook, Horst, Tegelen, Steyl, Baarlo, Belfeld, Swalmen, Asselt, Asenraay,

Maasniel, Melick, Sint Odiliënberg, Herkenbosch, Heel, Weert, Zelfkant, Stein, Sittard,

Wijnandsrade, Kerkrade, Eikenrade, Wijlre, Schin op Geul, Gerendal, Oud-Valkenburg,

Valkenburg, Geulem, Houthem, Raar, Geulle, Borgharen, Bemelen, Sint Pietersberg,

Gronsveld, Rijckholt, Sint Geertruid, Gulpen, Slenaken, Heijenraat, Eperheide, Diependal,

Epen, Kamerich, Bissen, Dal, Mechelen, Wittern, Nijswiller, Mamelis, Vijlen, Harles, Hül-

set, Raren, Vaals.

Variabiliteit. Hoewel de vlinder sterk varieert, heeft hij in zijn enorme

verbreidingsgebied van West-Europa tot Japan toch hetzelfde uiterlijk, zodat het

niet mogelijk is subspecies te onderscheiden.

Is de geografische variabiliteit dus nul, des te groter is de individuele

(infrasubspecifieke). Voor een belangrijk deel komt dit door de zeer sterke reactie

van het dier op de temperatuur tijdens het gevoelige stadium van de pop. Beroemd

is het seizoensdimorfisme, dat zo sterk ontwikkeld is, dat de bruine voorjaarsvorm

(l evana L.) en de zwarte zomervorm (prorsa L.) als twee goede soorten beschre-

ven werden, tot pas tegen het eind der achttiende eeuw door het bekend worden

van tussenvormen twijfel begon te ontstaan, of deze opvatting wel de juiste was.

Maar dat wilde nog niet zeggen, dat iedereen nu maar dadelijk ervan overtuigd

was dat levana en prorsa twee vormen van dezelfde soort waren. Lees nog maar

eens, hoe Freyer eindelijk inzag, dat dit inderdaad het geval was (1829,

Beiträge zur Schmetterl.k., vol. 2, p. 22).

Natuurlijk heeft dit frappante dimorfisme de onderzoekers geprikkeld tot

oplossing van de vraag, hoe het mogelijk is, dat een soort in twee zo sterk ver-

schillende vormen kan optreden, en dat in een regelmatige volgorde. Het laatste

onderzoek is dat van F. Süffert (1924, Bestimmungsfaktoren des Zeichnungs-

musters beim Saisons-Dimorphismus von Araschnia levana-prorsa, Biol. Zentral 'bl..

vol. 44, p. 173 —188). Kort samengevat is het resultaat het volgende. Poppen,

die zich zonder diapause onmiddellijk tot vlinder ontwikkelen (subitane poppen),

leveren uitsluitend de prorsa-vorm. Poppen, die een volkomen diapause door-

maken, d.w.z. die overwinteren (latente poppen), leveren uitsluitend de levana-

vorm. Het is niet nodig, dat gedurende deze diapause een lage temperatuur heerst.
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Bij dezelfde normale temperatuur van ongeveer 15° C. leveren de winterpoppen

levano, en de zomerpoppen prorsa. Wanneer de ontwikkeling niet onmiddellijk na

de verpopping inzet, maar na een diapause van één, twee of meer dagen, dan

ontstaat een tussenvorm, die meer van de te verwachten prorsa afwijkt en meer

op de levana-votm gaat lijken, naarmate de diapause langer duurde. Deze vertra-

ging in de ontwikkeling (onvolkomen latentie) kan bij volkomen normale tem-

peratuur optreden.

Daarnaast is het echter ook mogelijk de normale cyclus te doorbreken door

middel van sterk afwijkende temperaturen. Wanneer subitane poppen tijdens de

sensibele periode (kort na de verpopping) aan een lage temperatuur blootgesteld

worden, dan leveren zij niet de prorsa-voim, maar de levana-votm. Dit noemt

Süffert de „kouàe-levana", terwijl de in het voorjaar verschijnende dan de

„latentie-levana" is.

Ten slotte bestaat er nog een „latentie-levana door koude". Door de lage tem-

peratuur ontstaat de latentie, en door de latentie verschijnt dan, zoals te ver-

wachten is, een levano, in plaats van een prorsa. De periode, waarin de latentie

opgewekt kan worden, ligt vóór die van de sensibiliteit voor het ontstaan van de

„koude-l evana". Zeer waarschijnlijk moet ze al plaats gevonden hebben, vóór de

popontwikkeling begint.

Natuurlijk heeft men zich ook afgevraagd, of het mogelijk zou zijn uit latente

poppen door hoge temperatuur na de diapause prorsa te krijgen in plaats van

levana. Toen Süffert zijn artikel publiceerde, was dit nog niet gelukt. In 1937

vermeldde G. Dasse het resultaat van zijn kweekproeven in Lambillionea (vol.

37, p. 190—192). Uit poppen, die in september gevormd waren, verkreeg hij

tussenvormen (por/ma en overgangen), als hij tussen half februari en half maart

forceerde. Het is dus niet uitgesloten, dat het ook mogelijk zal zijn echte prorsa's

uit overwinterde poppen te kweken.

Uit al deze proefnemingen kunnen we de conclusie trekken, dat de zeldzame

exemplaren van tussenvormen, die zomers bij ons gevangen worden, hun ontstaan

te danken hebben aan een onvolledige latente ontwikkeling, niet aan lage tem-

peraturen tijdens het popstadium. Een periode, waarbij de temperatuur een flinke

tijd constant op 1 tot 10° C. (de bij de koudeproeven gebruikte temperaturen)

blijft, komt in ons zomerklimaat niet voor. Dieren met een heel korte onderbreking

van de ontwikkeling zijn vrij gewoon. Zij leveren de exemplaren van f. vertunen-

sis. Dieren, waarbij de ontwikkeling zo lang stil gestaan heeft, dat zij midden in

de zomer het uiterlijk van de voorjaarsvorm aannemen, komen voor, maar zijn

uiterst zeldzaam. Dat in de vrije natuur bij de voorjaarsgeneratie overgangen naar

de zomervorm aangetroffen zouden kunnen worden, is uitgesloten. De hoge tem-

peratuur, die Dasse daarvoor gebruikte, komt buiten in die tijd niet voor.

Volgens Fritzsche zijn de subitane poppen licht en de latente donker (1917,

Ent. Z. Frankfurt, vol. 31, p. 27). Controle, of dit altijd zo is, is wel zeer ge-

wenst. Het probleem, dat de partiële derde generatie ons stelt, lijkt me ook een

nader onderzoek meer dan waard. Süffert schrijft, dat de regelmatige cyclus

levana-prorsa slechts bij uitzondering doorbroken kan worden, zodat op een gene-

ratie met subitane ontwikkeling nog zo'n generatie kan volgen (die dan natuur-

lijk ook het prorsa-\xiteAÏ]k heeft). Maar in mooie warme herfsten is deze derde
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generatie helemaal geen uitzondering bij ons ! Er moet dus een oecologische factor

zijn, die in staat is het erfelijk vastgelegde ritme te verstoren. En als van te voren

al vast staat, of een pop in de herfst subitaan of latent is (zie Fritzsche !), wat

gebeurt er dan in een ongunstig najaar met de eerste groep ?

A. Afmetingen.
f. minor Dufrane, 1949, Rev. franc Lép., vol. 12, p. 95. Dwergen. Nuenen,

exemplaren van beide generaties (Neyts); Bemelen, een exemplaar van de eerste

generatie (Kammerer).

B. Vormen van de voorjaarsgeneratie.
f. 1 evana L., 1758, Syst. Nat, ed. X, p. 480, no. 133. De bekende voorjaars-

vorm, die tegelijk de typische vorm van de soort is.

f. rufescens nov. Grondkleur van de bovenzijde der vleugels mooi roodbruin.

Deurne, 9, 10.V.1950, e.l. (holotype, Camping).

[Ground colour of the upper side of the wings beautifully redbrown.]

f. caerulocellata nov. Op de bovenzijde van voor- en achtervleugels zijn de

zwarte antemarginale vlekken blauw gekernd. Volthe (van der Meulen); Epen,

«3, 18.IV.1946 (holotype, Zool. Mus.).

[The black antemarginal spots on the upper side of fore and hind wings have a blue

centre.]

f. ypsilon Krombach, 1916, Ent. Mitt., vol. 5, p. 300, fig. 2. De zwarte teke-

ning op de bovenzijde der vleugels sterk vermeerderd; de vlekken, die op de voor-

vleugels van de apex naar de binnenrand lopen, tot een brede band samengevloeid

en verbonden met de verlengde costaalvlek tot een y-vormige figuur. Nuenen
(Neyts); Epen, een goede trans. (Zool. Mus.).

f. postocellata nov. Op de bovenzijde der achtervleugels zijn de submarginale

vlekken licht gekernd. Epen, $, 6V.1946 (holotype, Zool. Mus.).

[The submarginal spots on the upper side of the hind wings are pale-centred.]

f. postcontinua nov. Op de bovenzijde der achtervleugels zijn de zwarte sub-

marginale vlekken ineengevloeid tot een doorlopende zwarte band. Bijvank

(Postema); Berg en Dal, Neerwetten (Zool. Mus.); Sint Jansberg (Gorter);
Nuenen (Neyts); Kerkrade (Neumann); Epen (van Wisselingh). Waar-
schijnlijk uitsluitend bij de mannetjes, die meer tot versterking van de zwarte

tekening neigen dan de wijfjes.

Holotype: $ van Berg en Dal, 3. V. 1951 (Zool. Mus.).

[The black submarginal spots on the upper side of the hind wings coalescing into a

continuous black band. Probably only a male form.]

f. frivaldskyi von Aigner Abafi, 1906, Ann. Mus. nat. Hung., vol. 4, p. 489,

pi. XIV, fig. 3. Bovenzijde der voorvleugels door samenvloeiing van de tekening

met brede zwarte banden langs de drie randen; die langs de voorrand aan de wor-

tel verbonden met een even brede band, die tot ongeveer halverwege langs de bin-

nenrand loopt; middenveld der voorvleugels ongetekend; achtervleugels eveneens

breed zwart gerand aan wortel, voor- en achterrand, en middenveld eveneens
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ongetekend. Een prachtig exemplaar van deze zeldzame vorm kweekte Neyts

voorjaar 1946 uit de pop, afkomstig van Nuenen.

f. melitoides Lambillion, 1911, Rev. mens. Soc. ent. Namur., vol. 11, p. 78,

fig. De zwarte tekening op de bovenzijde der vleugels is gereduceerd. Op de

voorvleugels ontbreken de zwarte vlekken onder en boven de bovenste submar-

ginale witte vlek; op de achtervleugels ontbreken de postdiscale en submarginale

vlekken bijna geheel. Waarschijnlijk uitsluitend bij de wijfjes voorkomend, daar

die meer tot reductie van de zwarte tekening neigen dan de mannetjes. Vooral

in overgangen, waarbij de reductie niet zo ver gaat als bij het door Lambillion

beschreven exemplaar. Aalten (van Galen); Naarden (Zool. Mus.); Nuenen

(Neyts); Deurne (Camping).

[There cannot be any doubt that the original description as published by Lambillion is

not quite correct. He writes: "Aux ailes supérieures les deux grosses macules brunes

antemarginales font défaut, l'inférieure est à peine marquée d'un atome brun, de sorte que

le point blanc (ici très petit) est complètement isolé". This must be: " les deux grosses

macules noires ", for otherwise the description is incomprehensible. Lambillion clearly

means the female form with reduced black markings. On the fore wings the two black spots

above and below the uppermost white submarginai spot fail and on the hind wings nearly

all black postdiscal and submarginal spots. The figure is rather indistinct.

Delcour figures a levana specimen on the plate, published as a supplement to the May
number of the Rev. mens. Soc. ent. Namur. of 1925 (vol. 25) as melitoides, which has

nothing to do with the form described by Lambillion.]

C. Vormen van de zomergeneratie.

f. prorsa L., 1758, Syst. Nat., ed. X, p. 480, no. 134. Grondkleur van de

bovenzijde der vleugels zwartachtig, banden en vlekken wit. De meest voorkomen-

de vorm in de tweede en de derde generatie.

f. grimardi Duf rane, 1949, Rev. franc, de Lépid., vol. 12, p. 95. Aan de bin-

nenrand van de voorvleugel bevindt zich een grote witte vlek. Chaam, drie exem-

plaren, e.l., 1947 (A. M. Brouwer).

f. margine-lineata Hörhammer, 1932, Int. ent. Z. Guben, vol. 26, p. 338, fig.

Op de bovenzijde der achtervleugels voor de achterrand bevindt zich een witte

lijn. Zeker vrij zeldzaam. Denekamp, Epen (Bergman); Empe, Venlo (Zool.

Mus.); Berg en Dal, Valkenburg (van Oorschot); Oirschot (Westhoff);

Gronsveld (Kammerer).

f. divisa Dufrane, 1949, Rev. franc de Lépid., vol. 12, p. 95. In de witte mid-

denband der achtervleugels bevinden zich in de twee onderste cellen zwarte vlek-

ken, die samen kunnen hangen en zelfs de gehele middenband daar kunnen op-

vullen. Gewoon, overal onder de soort.

f. obscura Fenton, 1881, Proc. Zool. Soc. London, p. 850. Bovenzijde der vleu-

gels eenkleurig zwartachtig met alleen de witte vlekken en banden, de roodachtige

lijnen voor de achterrand ontbreken geheel. Niet gewoon. Verwolde, Zwolle, Em-

pe (Zool. Mus.); Chaam (Brouwer); Deurne (Nies); Gronsveld (Mus. Rotter-

dam); Gulpen (Botzen); Epen (Bergman).

f. schultzi Pfitzner, 1905, Iris, vol. 18, p. 277. De witte middenband op de

bovenzijde der achtervleugels sterk gereduceerd, geheel smal tot gedeeltelijk of

zelfs geheel ontbrekend. Empe (Zool. Mus.); Sint Jansberg (Gorter); Esbeek
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(Mus. Rotterdam); Sevenum (van de Pol); Belfeld (Broeder Antonius); Epe

(van Wisselingh); Valkenburg (van Oorschot).

f. lactof asciata nov. De banden en vlekken op de bovenzijde der vleugels niet

wit, maar crèmekleurig, overigens normaal. Gewoon, overal onder de soort voor-

komend.

Holotype: $ van Schaesberg, 13. VIL 1947 (Zool. Mus.).

[The bands and spots on the upper side of the wings are not white, but creamy.]

f. vertunensis Cabeau, 1903, Rev. mens. Soc. ent. Namur., vol. 3, p. 31 (inter-

media Stichel, 1908, Seitz, vol. 1, p. 209, pl. 64, rij d, fig. 4). Op de boven-

zijde der achtervleugels voor de achterrand twee brede ononderbroken roodachtige

lijnen, op de voorvleugels een tot aan de apex doorlopende ononderbroken lijn.

De witte banden gedeeltelijk geelachtig of roodachtig getint, bij minder extreme

exemplaren echter vrijwel geheel wit. Niet talrijk, maar op vele plaatsen onder de

soort aangetroffen. Garderen (van Oorschot); Empe, Neerwetten (Zool.

Mus.); Aalten (van Galen); Zeist (Gorter); Hilvarenbeek (Scholten);

Eindhoven (Verhaak); Nuenen (Neyts); Deurne (diverse collecties); Steyl

(Broeder Antonius); Geulem (Hardonk); Gronsveld (Mus. Rotterdam); Die-

pendal (VaRi); Epen (diverse collecties); Vaals (idem).

f. poritna Ochsenheimer, 1807, Schmett. Eur., vol. 1 (1), p. 134. Met dezelfde

brede lijnen voor de achterrand als f. vertunensis, maar bovendien alle vlekken

en banden roodachtig in plaats van wit. Niet gewoon, maar de laatste jaren zijn

verscheidene prachtige exemplaren gevangen of gekweekt. Empe (Zool. Mus.);

Bijvank (Postema); Zeist (Gorter); Hilvarenbeek (Scholten); Eindhoven

(Verhaak); Deurne (verschillende collecties); Steyl (Broeder Antonius); Asen-

raay (Lücker); Gronsveld (Mus. Rotterdam); Epen (diverse collecties); Meche-

len (Zool. Mus.).

f. levano. Linnaeus. Zeer zelden worden onder de zomergeneratie exemplaren

aangetroffen, die nauwelijks of in het geheel niet van die der eerste generatie zijn

te onderscheiden. Alle overgangen van typische prorsa naar vertunensis, van ver-

tunensis naar poritna en van porima naar levana bestaan, ook in de vrije natuur.

Nu we weten, dat het fenotype bepaald wordt door de lengte van de eventuele

diapause, is dit volkomen verklaarbaar. Er moeten, hoewel zelden, exemplaren

voorkomen, die zomers als pop in diapause gaan, lang genoeg om het levana-

uiterlijk aan te nemen, maar die zich dan toch nog dezelfde zomer verder ont-

wikkelen tot imago. Op 7 augustus 1937 ving Lanz te Wageningen een exem-

plaar, dat volkomen het uiterlijk heeft van de voorjaarsvorm. Op 5 augustus 1951

zag Knoop te Volthe een exemplaar, dat geheel in kleur en tekening overeen-

kwam met f. levana. Camping kweekte uit een serie poppen van Deurne, die in

een koele kelder bewaard werden, op 4 augustus 1949 een zuivere levana naast

vele exemplaren van porima en vertunensis. In dit geval is het natuurlijk moge-

lijk, dat door de constant lage temperatuur in de kelder de „koude- levana" ont-

stond. Kammerer ving 29 juli 1948 te Epen een 9 , dat een zeer sterke over-

gang naar f. levana is. Alleen de middenband der achtervleugels is nog witachtig

van kleur.

Teratologische exemplaren. Eindhoven, een exemplaar, waarbij de
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apex van de rechter voorvleugel schuin afgesneden is, waardoor de voorrand veel

te kort is (Verhaak).

Vanessa Fabricius

Vanessa cardui L. Immigrant uit Afrika, die elk jaar ons land bereikt, maar

hier in de regel niet gewoon is. In sommige jaren evenwel is cardili veel talrijker,

maar zij vormen een uitzondering. In de oudere Nederlandse literatuur is over

zulke goede card ui-jaren weinig te vinden. Uit meer recente tijd zijn de volgende

bekend: 1917, 1928, 1931, 1935, 1946 en 1952. Beneden de middelmaat bleef

o.a. 1948, maar vooral 1954 en 1955. Overigens moge verwezen worden naar de

jaarlijks verschijnende trekverslagen.

In de regel beginnen de migranten in de loop van mei te verschijnen, maar zijn

dan meestal nog schaars. Juni is meestal veel beter. Toch zijn aprilwaarnemingen

geen al te grote uitzonderingen en zelfs in maart worden we nu en dan verrast met

een enkele pas gearriveerde cardui ! Op 27. III. 1940 werd een exemplaar te Rot-

terdam gevangen, 15 maart 1945 werd er een te Amersfoort gezien, 31. III. 1947

een te Gorssel en 24.III.1953 vlogen twee Distelvlinders in het Orderbos bij

Apeldoorn. Dit waren echter steeds individuele trekkers, die vaak weken voor de

anderen uit kwamen. Veel imposanter was de vroege trek in 1952, toen in Enge-

land tussen 21.11 en 21. III bijna 500 exemplaren werden genoteerd en bij ons

tussen 3. III en 21. III toch altijd nog 26. Waarnemingen van in onze luchtstreken

overwinterende cardui' s zijn uiterst zeldzaam (zie Williams, 1930, The Migra-

tion of Butterflies, p. 211). De enige mij uit ons land bekende is die van een

exemplaar in een kelder te Amersfoort op 17 december 1944 (Roepke). Ook in

Zuid-Europa komt overwintering blijkbaar vrijwel nooit voor. Verity schrijft in

Farf. It., vol. 4, p. 333 (1950), dat hij in een tijdperk van 50 jaar slechts eens

in Toscane een exemplaar in de winter heeft zien vliegen en dat hij er nooit een

op een beschutte plaats verborgen heeft gevonden of heeft zien binnen vliegen,

zoals dat met andere Vanessinae wel het geval is. Overal in Zuid-Europa is de

Distelvlinder dan ook een uit Afrika telkens weer toevliegende migrant, die aan

het eind van elk seizoen weer verdwijnt, hetzij doordat de vlinder er uitsterft,

hetzij doordat hij er misschien wegtrekt. Zelfs in Midden-Italië komt het voor,

dat de eerste migranten pas in de tweede helft van mei verschijnen. Dat zijn de

late seizoenen, waarin bij ons de eerste waarnemingen niet voor eind mei of

begin juni gemeld worden.

De afstammelingen van de trekkers (de eerste Nederlandse generatie dus) ver-

schijnen meestal in de loop van juli, in vroege jaren soms al eind juni, en vlie-

gen dan het drukst in augustus. Het staat wel vast, dat ook deze generatie zich

vrijwel elk jaar in ons land voortplant. Deze tweede Nederlandse generatie ver-

schijnt dan in september (meest in de tweede helft) en vliegt door tot in oktober,

soms zelfs tot in november. Enkele laatste data zijn: 4.XI.1945, 26.X.1946,

28.X.1947, 16.X.1948, 1.XI.1949, 18.X.1951. Deze tweede generatie is altijd

belangrijk zwakker dan de eerste, zelfs in jaren met warme zomers en mooie

herfsten (1947, 1949). De vlinder is dan ook duidelijk minder tegen ons kli-

maat bestand dan Vanessa atalajita. Dat we nu zo voortreffelijk ingelicht zijn
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over het voorkomen van de Distelvlinder in ons land is een van de resultaten

van het sinds 1940 lopende trekvlinderonderzoek.

De vlinder is bekend van Griend, Texel, Vlieland, Terschelling en Ameland.

Variabiliteit. Hoewel de vlinder een enorm gebied bewoont, dat zich

van Noord- en Midden-Afrika, Europa en Azië tot in Australië uitstrekt, is de

geografische variabiliteit zeer gering, gedeeltelijk een gevolg van het feit, dat het

dier een sterke migrant is, zodat isolatie, een van de voorwaarden voor de vorming

van subspecies, niet voorkomt. De enige bekende subspecies is de Australische

kershawii Mac Coy, zodat overal elders, en dus ook in ons land, subsp. cardu't

voorkomt. Dit wil evenwel niet zeggen, dat het uiterlijk van carduï in zijn gehele

territorium precies hetzelfde is. De vlinder reageert namelijk vrij sterk op de

oecologische omstandigheden met verschillen in grootte, kleur en tekening. Daar

de voorjaarsimmigranten uit een geheel ander klimaatsgebied afkomstig zijn dan

de vlinders, die zich hier ontwikkelen, zullen ze dus zeer waarschijnlijk wel van

elkaar te onderscheiden zijn. Maar door het weinig fraaie uiterlijk van deze trek-

kers bevindt zich hiervan niet veel materiaal in de collecties.

Daar Linnaeus in zijn oorspronkelijke beschrijving het eerst de Fauna Svecica

noemt (1758, Syst. Nat., ed. X, p. 475), heeft Verity de nominaatvorm beperkt

tot de in Noord-Europa meest voorkomende. Door de uitgebreide zwarte tekening

op de bovenzijde der vleugels maakt deze vorm een donkere indruk. De aderen

op de voorvleugels zijn vaak vrij zwaar, op de achtervleugels bevindt zich een

dikke zwarte postdiscaalband, zodat achter het zwarte wortelveld slechts een

kleine rondachtige vlek van de lichte grondkleur overblijft, en de submarginale

zwarte vlekken hebben een duidelijke neiging tot vergroting. De grondkleur van

de onderzijde der achtervleugels is tamelijk donker, bruinachtig. Zie South, pi.

45, fig. 1.

De in ons land geboren vlinders behoren voor een belangrijk deel tot deze

vorm of zijn overgangen tussen deze en de volgende lichtere.

f. universa Verity, 1919, Ent. Ree, vol. 31, p. 197. De bovenzijde der vleugels

is lichter dan bij de typische vorm. De aderen op de voorvleugels zijn dun,

de vlek van de grondkleur op het midden der achtervleugels is franjewaarts

slechts door een smalle zwarte band van de rest van de geelbruine kleur geschei-

den en daardoor veel groter dan bij de typische vorm (vaak ontbreekt zelfs het

bovendeel van de zwarte scheidingsband) en de ronde zwarte submarginale vlek-

ken zijn kleiner zonder enige neiging tot ineenvloeien; onderzijde van de achter-

vleugels lichter, meestal van een gr ij sachtige tint. Exemplaren van twee kleur-

vormen zijn afgebeeld in Farf. It., vol. 4, pi. 51, fig. 29 en 30 en een voor deze

vorm typische onderzijde pi. 52, fig. 4 (1951). In onze zomergeneratie zijn ge-

prononceerde universas zeker niet talrijk, al kunnen ze overal onder de soort

voorkomen. Minder extreme exemplaren en overgangen naar de typische vorm
zijn gewoon.

f. inops Verity, 1919, I.e., p. 198. Een nog lichtere vorm, doordat het zwart van

de bovenzijde nog meer gereduceerd is. Op de bovenzijde der voorvleugels staat

de buitenste grote zwarte vlek aan de binnenrand geheel los van de zwarte vlek

aan de onderrand van de middencel; op de achtervleugels is de basale bestuiving

zeer licht, de donkere postdiscaalband ontbreekt en de ronde zwarte submarginale
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vlekken zijn klein. Zie Farf. It., t. e, pi. 51, fig. 26. Assel, 29.VII.1954, een

af gevlogen immigrant (Soutendijk). Mogelijk komt deze vorm wel meer on-

der onze immigranten voor, maar vrij zeker onder de hier geboren dieren niet,

omdat de temperatuur daarvoor bij ons niet gunstig genoeg is (als we hier ten-

minste inderdaad met een oecologische vorm te maken hebben, zoals Verity

meent).

Behalve deze drie vormen, die plaatselijk het uiterlijk van de daar vliegende

populatie kunnen bepalen, zijn de volgende infrasubspecifieke vormen in ons

land waargenomen:

f. minor Failla, 1887, Nat. Sic, vol. 7, p. 71. Dwergen. Niet gewoon, maar

van vrij veel vindplaatsen bekend.

f. ochracea Reuss, 1918, Soc. Ent., vol. 33, p. 41, noot 3. Grondkleur van de

bovenzijde der vleugels zonder enig spoor van rose, dus geelbruin of okergeel-

achtig. Een gewone kleurvorm, die overal tussen de soort te vinden is, ook bij

onze gekweekte dieren.

f. carnea Fritsch, 1912, Ent. Rundschau, vol. 29, p. 136. Grondkleur van de

bovenzijde, vooral op de voorvleugels, duidelijk roodachtig getint. Er bestaan

voor deze kleurvorm verschillende namen, al naar de rode tint intensiever is of

niet, en bovendien verzwakt de rode tint bij oudere exemplaren, zodat het beter

is alle duidelijk roodachtige exemplaren met dezelfde naam aan te duiden.

Meestal niet talrijk, maar op vele plaatsen onder de soort aangetroffen.

f. hunteri Lowe, 1902, Ent. Ree, vol. 14, p. 333. Bovenzijde der vleugels nor-

maal, maar de onderzijde der voorvleugels prachtig rood gekleurd. Op deze

maar zeer terloops beschreven kleurvorm werd de aandacht gevestigd door Reuss,

die opmerkte, dat hij bij de Afrikaanse Distelvlinder vrij zeldzaam is, maar ge-

woon is bij de van juli tot oktober vliegende Middeneuropese afstammelingen.

Ook onder onze zomervlinders komen prachtige exemplaren voor.

f. pallida Schöyen, 1881, Tromsö Mus. Aarsh., vol. 4, p. 77. Grondkleur van

de bovenzijde der vleugels veel lichter dan bij normale exemplaren, bleek geel-

achtig, de zwarte tekening, vooral aan de apex, grijsachtig. Amsterdam (Janse);

Vlaardingen, 1939 (van Katwijk).

f. ocellata Rebel, 1909, Berge's Schmetterl.b., ed. 9, p. 20 (Jackson/ Clark,

1927, Ann. Assoc. Amer. Geogr., vol. 17, p. 127). De ronde submarginale vlek-

ken op de bovenzijde der achtervleugels zijn, althans gedeeltelijk, blauw gekernd.

Vrij zeldzaam, maar op tamelijk veel plaatsen onder de soort aangetroffen. Meer

bij de mannetjes dan bij de wijfjes.

f. melanosa Cabeau, 1913, Rev. mens. Soc. ent. Namur., vol. 13, p. 43. De

zwarte submarginale vlekken op de bovenzijde der achtervleugels sterk vergroot

en gedeeltelijk samengesmolten, de geelrode grondkleur ingekrompen en ge-

deeltelijk met zwart overdekt. Zie Lambillionea, vol. 40, pi. 1, fig. 3 (1940) en

South, pi. 45, fig. 4. Onder onze zomerexemplaren niet al te zeldzaam, van

vrij veel vindplaatsen bekend.

f. semisuffusa Cockerell, 1889, Entomologist, vol. 22, p. 154. Achtervleugels

nog sterker verdonkerd, bijna eenkleurig zwart; voorvleugels vrijwel normaal. Een

prachtig exemplaar van deze zeldzame vorm van Leeuwarden, 17.IX.1946, $

(Zool. Mus.).
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f. subfracta Stach, 1925, Spraw. Kom. Viz., vol. 58—59, p. 114, %3 op

p. 115. De zwarte tekening op de bovenzijde der voorvleugels versterkt: de vlek

aan de onderrand van de middencel langs de middenader verbonden met de zwarte

apicaaltekening en langs de cubitus door een brede baan met de vlek aan de

binnenrand, terwijl ook deze vlek met de apicaaltekening verbonden kan zijn; op

de achtervleugels is de geelbruine vlek achter de middencel sterk verkleind door

de verbreding van de zwarte postdiscaalband. Amsterdam (van der Vliet);

Krimpen aan den IJsel (Mus. Rotterdam); Epen (Zool. Mus.).

f. japonica Stichel, 1908, Seitz, Groszschmetterl., vol. 1, p. 200, pi. 62, rij d,

fig. 2. De ronde zwarte submarginale vlekken op de bovenzijde der achtervleugels

zijn sterk verkleind, overigens normaal. Een door de lichte achtervleugels duide-

lijk opvallende vorm. Niet talrijk, maar vrijwel overal onder de soort te ver-

wachten.

f. sexiespupillata Verity, 1919, Ent. Ree, vol. 31, p. 198. Op de bovenzijde

der voorvleugels bevindt zich onder de rij van vier witte subapicale vlekken een

extra vlek, zodat er met de grote vlek aan de voorrand mee samen zes zijn. Zie

Farf. It., vol. 4, pi. 51, fig. 30 (1951) en Lambillionea, vol. 40, pi. 1, fig. 2

(1940). Vrij gewoon, van vele vindplaatsen bekend.

f. septiespupillata Verity, 1919, 1. c. Als de vorige vorm, maar bovendien nog

onder de zesde vlek een zevende tussen de twee cubitaaladeren in de geelbruine

band van de grondkleur. Deze vlek kan gedeeltelijk of geheel zwart geringd zijn.

In tegenstelling tot sexiespupillata zeer zeldzaam. Deurne (Nies).

f. albipuncta nov. Op de bovenzijde der voorvleugels bevindt zich in de geel-

bruine band tussen de beide cubitaaladeren een witte stip, die correspondeert met

de extra witte stip van Vanessa atalanta. Deze stip kan geheel of gedeeltelijk

zwart geringd zijn. Verschilt van de vorige vorm door het ontbreken van de sexies-

pupillata-vlek. Ten onrechte door Verity in Farf. It., vol. 4, pi. 51, fig. 28, als

septiespupillata afgebeeld. Zeldzaam, hoewel iets minder schaars dan de vorige

vorm. Krimpen aan de Lek (holotype, Mus. Rotterdam); Vlaardingen (Elffe-

rich); Eindhoven (Verhaak).

[On the upper side of the fore wings a white spot in the fulvous band between the

cubital nervures, corresponding with the extra white spot of Vanessa atalanta. This spot

may be partly or completely surrounded by a black ring.

Verity figures the form in Farf. It., vol. 4, pi. 51, fig. 28 (1951) as his septiespupillata.

This cannot be correct, because albipuncta has not seven, but six white spots. Moreover

Verity writes distinctly in his original description, that septiespupillata has, besides the

white spot of sexiespupillata, "still another between the cubital nervures." True septies-

pupillata is extremely rare. Nicholson figures one in Ent. Ree, vol. 4, pi. D, fig. 5

(1893), taken in Kent in 1892.

I suppose that the white spots of sexiespupillata and of albipuncta depend on different

hereditary factors, which may occur together in one specimen. As sexiespupillata never forms

a high percentage of the specimens and as albipuncta is decidedly rare, a combination of

both in one specimen must be extremely rare, and so indeed is septiespupillata.']

f. nigripuncta nov. Op de bovenzijde der voorvleugels bevindt zich een zwarte

stip in de geelbruine band tussen de beide cubitaaladeren. Eveneens zeldzaam.

Oosterbeek (Leids Mus.); Breda, 7.VIII.1906, ç (holotype, Zool. Mus.). Ook
deze vorm kan gecombineerd met f. sexiespupillata voorkomen: Schiedam (Nijs-

sen).
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[On the upper side of the fore wings a black spot in the fulvous band between the cubital

nervures.

Also this form occurs combined with f. sexiespupillata, but this combination is as rare

as the one discussed with the preceding form.]

f. emielymi Verity, 1919, Ent. Ree, vol. 31, p. 198. Bovenzijde der voorvleu-

gels normaal; de donkere tekening op de achtervleugels sterk gereduceerd door-

dat vrijwel al het zwart wortelwaarts van de postmediane rij rondachtige zwarte

vlekken verdwenen is. Een zeer zeldzame vorm. Deurne, 15.VIII.1945, een prach-

tig exemplaar (Nies).

f. varini Meilhan, 1928, Proc. Verb. Soc. Linn. Bordeaux, vol. 80, p. 103. Op
de bovenzijde der voorvleugels ontbreken de grote witte costaalvlek, en de zwarte

vlek aan de onderrand van de middencel, terwijl de grote zwarte vlek aan de

binnenrand gereduceerd is of eveneens ontbreekt; op de achtervleugels ontbreken

de intraneurale streepjes, die franjewaarts volgen op de ronde submarginale vlek-

ken, terwijl ook de zwarte tekening aan de wortel en in het middenveld sterk ge-

reduceerd is. Zie South, pi. 49, fig. 4. Den Dolder, 10.VII.1918, e. 1. (Leids

Mus.).

Teratologische exemplaren. De achterrand van de rechter voor-

vleugel loopt schuin naar binnen. Nijmegen (Zool. Mus.).

Achtervleugels te klein door te schuin lopende achterrand. Amsterdam (van

Oorschot).

Pathologische exemplaren. Voorvleugel aan de voorrand tussen

de twee zwarte vlekken en aan de binnenrand verbleekt. Ginkel (van der

Schans).

Buitenhelft van de linker achtervleugel verbleekt. Schiedam (Nijssen).

Linker achtervleugel voor de achterrand gedeeltelijk verbleekt. Zeist (Gorter).

Vanessa atalanta L. Wel de bekendste en gewoonste trekker onder onze dag-

vlinders. Veel regelmatiger in zijn voorkomen dan Vanessa cardili, al wisselt het

aantal vlinders per jaar belangrijk. Heel goede jaren waren 1942 en 1950, zeer

middelmatige 1949, 1951 en 1954. Zie overigens de jaarlijkse trekverslagen.

De vlinder is in alle maanden van het jaar bij ons waargenomen, maar in de

winter natuurlijk heel weinig. Januari-meldingen zijn: 14 januari 1926 bij ± -5°

C. op sneeuw te Heemstede {Lev. Natuur, vol. 37, p. 32, 1932), 21 januari 1949

een exemplaar te Heemstede (K. Koster). Februari-meldingen zijn even schaars:

21.11.1945 te Krimpen aan den IJsel (van der Schans), 22.11.1950 te Ameron-

gen (Bentinck). In maart wordt de vlinder wat vaker gezien (1943, 1946, 1948,

1949, 1950, 1952, 1953), in 1948, 1952 en 1953 zelfs op drie verschillende data.

Begin april blijft de Atalanta nog schaars, maar in de tweede helft van deze

maand is meestal toch een duidelijke toename van het aantal immigranten te be-

merken. Deze blijven de hele maand mei en juni en soms zelfs nog in het begin

van juli aanvliegen.

De eerste in Nederland geboren generatie begint meest in de eerste helft van

juli (maar soms al eind juni) te verschijnen en bereikt dan eind juli of begin

augustus haar maximum. Vooral in de tweede helft van augustus zakt het aantal

meestal sterk, maar in september verschijnt weer een nieuwe vlucht, die vooral in
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mooie herfsten tot ver in oktober zich te goed doet op afgevallen fruit, herfst-

asters, mignondahlia's en andere late bloeiers. In normale seizoenen is deze de

talrijkste van de twee in ons land geboren generaties. Alleen in koude, natte

herfsten blijft zij in aantal beneden de eerste van juli-augustus. De vluchtdia-

grammen, die elk jaar bij de trekverslagen gegeven worden, laten dit heel mooi

zien.

Meestal zakt het aantal in de tweede helft van oktober met het optreden van

nachtvorsten sterk in. Maar vrijwel elk jaar worden nog in november enkele

exemplaren gemeld, soms tot in de tweede helft van de maand toe. In december

wordt de vlinder natuurlijk zelden gezien: 6.XII.1942 vliegend te Heemstede,

21. XII. 1948 een exemplaar op een zolder te Aarle-Rixtel, 2.XII en 18. XII. 1953,

7.XII.1954 in een kas te 's-Graveland (Vestjens).

Een scherpe grens is er tussen de twee Nederlandse generaties niet. De oorzaak

hiervan is, dat de Atalanta zich zonder onderbreking voortplant. Tot heel laat in

het najaar kan men dan ook rupsen vinden, waarvan buiten niets meer terecht

komt. Dat soms al in mei rupsen gevonden worden, behoeft na de geciteerde data

niet te verwonderen.

Dat de Atalanta er nu en dan in slaagt onze winter door te komen, en in elk

geval meermalen tracht hier te overwinteren, is wel zeker. In maart 1911 werd een

exemplaar binnenshuis aangetroffen (van der Dusse, Lev. Natuur, vol. 15, p.

439, 1911). In hetzelfde tijdschrift, vol. 30, p. 350, 1926, vermeldt Liernur, dat

twee Atalanta's bij hem op zolder overwinterden, doch in februari 1926 met ver-

huizen verloren gingen. Eind oktober of begin november 1934 filmde Gast een

exemplaar, dat bij Almelo onder de afhangende dakrand van een schuur in diepe

winterslaap gedompeld was. In maart 1935 werd er een in een kelder te Benne-

kom gevonden (Roepke). In de winter van 1948 —1949 werden een aantal vlin-

ders in diapause gevonden op de zolder van Mevr. Dagnelie te Amerongen.

Hierbij waren ook enige Atalanta's. Van Wisselingh vond 14 april 1949 een

exemplaar op zijn zolder tegen het raam vliegen. Dat lijkt een te late datum voor

een overwinteraar, maar het voorjaar was toen zeer laat en koud.

Of alle in maart hier te lande waargenomen Atalanta's inderdaad bij ons over-

winterd hebben, is echter lang niet zeker. De vlinder houdt namelijk geen echte

diapause. Op gunstige dagen vliegt hij ook in de wintermaanden aan de Rivièra.

L. W. Newman, de bekende Engelse vlinderkweker, is er nooit in geslaagd de

vlinders buiten of in een kas te laten overwinteren (evenmin als Polak in Artis).

In 1909 evenwel lukte het hem een aantal de winter door te krijgen in een vorst-

vrije kamer, waarbij ze echter elke twee of drie dagen gevoerd moesten worden.

Scheen de zon, dan werden ze levendig. Begin mei begonnen deze vlinders eieren

te leggen. Hij besluit uit dit experiment, dat de Atalanta geen echte overwinteraar

is en de hele winter voedsel nodig heeft, zodat hij dan ook maar heel zelden in

Engeland als imago de winter zal kunnen doorkomen (1911, Trans. ent. Soc. Lon-

don, p. 173 —174). Er kan weinig twijfel aan bestaan, dat dit ook voor ons land

moet gelden (vgl. Macro glos sum stellatarum L., die ook geen diapause heeft in de

kustgebieden van de Middellandse Zee, maar waarbij ook nu en dan een exem-

plaar onze winter doorkomt). Volgens Eliot kan het eierleggen aan de Rivièra zo

vroeg beginnen, dat onder gunstige omstandigheden al omstreeks half februari
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verse exemplaren aanwezig zijn, die dan al in maart in Engeland zouden kunnen

aankomen (1953, Entomologist, vol. 86, p. 120). Inderdaad worden vroeg in het

voorjaar wel eens door de waarnemers hier te lande mooie gave exemplaren ge-

meld (bijv. 3 mei 1955 te Leiden, Mevr. Martin), maar de allermeeste immi-

granten zijn verkleurde dieren, zodat dit waarschijnlijk toch wel exemplaren zijn,

die een overwintering achter de rug hebben, al is dat niet zeker. Weweten name-

lijk niet, hoe lang een Atalanta rond kan vliegen, voor het dier er min of meer

afgevlogen uitziet.

Meest trekt de vlinder individueel, maar soms ook in aantal. De indrukwek-

kendste trek, die hier ooit is waargenomen, is die, welke door Westerneng op

26.VIII.1950 bij Zaandam gezien werd, toen enige duizenden exemplaren in noor-

delijke richting vlogen {Ent. Ber., vol. 13, p. 346, 1951).

In de trekverslagen komen verschillende meldingen voor van Atalanta's, die

's avonds op de vanglampen afgekomen zijn, te veel, om nog te kunnen denken

aan exemplaren, die in hun slaap gestoord waren. Ongetwijfeld trekt de vlinder

ook in donker, zij het dan ook misschien vrij sporadisch.

Bekend van alle waddeneilanden, behalve Griend en Rottum.

Variabiliteit. Ook bij deze soort is de geografische variabiliteit gering.

Tot in Amerika toe vliegt dezelfde vorm als bij ons. Alleen uit Zuid-Italië is een

andere bekend. Onze exemplaren (ook de immigranten) behoren dan ook tot

subsp. atalanta L.

De infrasubspecifieke variabiliteit is vrij groot. Opvallend afwijkende exem-

plaren zijn echter zeer zeldzaam.

f. nana Schultz, 1905, Ent. Z. Guben, vol. 19, p. 67. Dwergen. Vrij zeldzaam,

maar overal onder de soort te verwachten.

f. sordida Fritsch, 1913, Ent. Rundschau, vol. 30, p. 26. Grondkleur van de

bovenzijde der vleugels grijszwart in plaats van fluweelzwart, vooral op de ach-

tervleugels. Aan de binnenzijde van de rode achtervleugelband worden meestal

diepzwarte vlekken zichtbaar. Zeist (Brouwer).

f. fuscescens nov. Grondkleur van de bovenzijde van voor- en achtervleugels

bruinzwart; wortelwaarts van de rode voorvleugelband een dikke zwarte lijn, wor-

telwaarts van de rode achtervleugelband zwarte vlekken. Amsterdam, 13. VIII.

1908, e. 1., Dordrecht, 29.VII.1886, $ (holotype, Leids Mus.).

[Ground colour of the upper side of the wings brown-black: based of the red band of

the fore wings a thick black line; based of the red band of the hind wings black spots.]

f. rubra Fritsch, 1913, Ent. Rundschau, vol. 25, p. 30. De banden op de boven-

zijde van voor- en achtervleugels purperrood of karmijnrood in plaats van ver-

miljoenrood. Exemplaren dus met een donkerder rode kleur dan normaal. Niet

gewoon. Zeist (Brouwer); Den Haag (Leids Mus.); Sint Michielsgestel (Knip-

penberg); Nuenen (Neyts). Een extreem exemplaar met zeer donkere banden

van Zeist (Gorter).

f. rosea Reuss, 1910, Ent. Ree, vol. 22, p. 88. De banden op de bovenzijde

van voor- en achtervleugels rose van kleur. Krimpen aan den IJsel (Mus. Rot-

terdam).

f. eos Fritsch, 1913, 1. c, p. 25. De banden op de bovenzijde van voor- en

achtervleugels oranjerood van kleur. Kaatsheuvel (van Oorschot).
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f. flavescens Fritsch, 1913, 1. c, p. 25. De banden op de bovenzijde van voor-

en achtcrvleugels geelachtig van kleur. Zeer zeldzaam. Numansdorp (Mus. Rot-

terdam).

f. flavomaculata Lempke, 1939, Ent. Ber., vol. 10, p. 120. De apicaalvlekken

op de bovenzijde der voorvleugels niet wit, maar geelachtig. Aalsmeer (Mej. Mac
Gillavry).

f. hyensis Lambillion, 1913, Rev. mens. Soc. ent. Namur., vol. 13, p. 126. Aan

de onderzijde zijn de apex der voorvleugels en het midden van het voorrands-

gedeelte der achtervleugels geelachtig van kleur. Amsterdam (Zool. Mus.).

f. infranigrans nov. Onderzijde der achtervleugels vrijwel eenkleurig zwart -

achtig, de gele costaalvlek grotendeels zwart bestoven. Amsterdam, twee exem-

plaren, Uden (Zool. Mus.).

Holotype: $ van Uden, 1. XI. 1943 in collectie Zool. Mus.

[Under side of the hind wings nearly unicolorous blackish, the yellow costal spot for

the greater part dusted with black.]

f. fracta Tutt, 1896, Brit. Butt., p. 355. De rode band op de bovenzijde der

voorvleugels doorbroken door de zwarte grondkleur. Vrij gewoon, overal onder

de soort te verwachten. Exemplaren met breed onderbroken band zijn echter zeld-

zaam.

f. angustifasciata nov. De band op de bovenzijde der voorvleugels duidelijk

versmald. Eindhoven, 31.V.1945 (holotype, Leids Mus.). Bij het holotype is de

band bovendien doorbroken.

[The red band on the upper side of the fore wings distinctly narrowed.

. Gaede mentions a form angustata Stauder in Seitz, Suppl., vol. 1, p. 199 (1930). This

is, however, a mistake. Stauder never described such a form of Vanessa atalanta, but of

Nymphalis antiopa L.]

f. bìalbata Cabeau, 1911, Rev. mens. Soc. ent. Namur., vol. 11, p. 32. Op de

bovenzijde der voorvleugels bevindt zich in de rode band een witte stip. Bij het

9 gewoon (maar minder dan exemplaren zonder de witte vlek), bij het $ veel

minder.

Het is niet altijd even makkelijk uit te maken, of men met een $ of met een

9 te doen heeft. Meestal echter is de vorm van het abdomen wel een betrouw-

bare aanwijzing. Het verschil in de tarsen van de voorpoten is door de sterke

beharing ook met een binoculair niet te zien.

[The form of Vanessa atalanta with a white dot in the red band of the fore wings is

well known. Half a dozen names have been given to it, of which Cabeau's is the oldest.

There are some observations in literature about the distribution of the form between the

two sexes. Verity writes (1919, Ent. Ree, vol. 31, p. 198—199), that females without

the white dot are exceptions, for which he proposes the name of sexiespupillata, whereas

males with the dot are equally exceptional, and for those he proposes the name septiespu-

pillata. My examination of a very extensive Dutch material shows, that Verity's conclusion

is not correct, at least not for the specimens taken in Holland. In the female the form is

common, but less numerous than specimens without the white dot. In the male the form

is much scarcer. This corresponds with the figures published by T. Bainbrigge Fletcher

in The Entomologist, vol. 69, p- 273- The form is probably partially sex-controlled. The

typical form is the one described by Linnaeus, who does not mention a white dot, and both

names given by Verity should be dropped.]
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f. ocellata Stammeshaus, 1954, Ent. Ber., vol. 15, p. 271. De witte stip in de

rode voorvleugelband is zwart geringd. Zeldzaam. Amsterdam (Stammeshaus);

Capelle aan den IJsel (Verkaik).

f. reducta nov. Op de bovenzijde der voorvleugels staan minder dan vijf

witte vlekken bij de voorvleugelpunt. Zeldzaam. Apeldoorn, $ , 7. IX. 1942 (holo-

type), Voorschoten (beide in collectie Zool. Mus.); Rotterdam (Mus. Rotterdam);

Sint Michielsgestel (Knippenberg); Deurne (Nies); Meerssen (Rijk).

[On the upper side of the fore wings there are less than five white spots at the apex.

As a rule only one of the spots is absent. The form is rare, but it has already been

mentioned in literature. See Woodforde, 1920, Entomologist, vol. 53, p. 174, Sevastopulo,

1920, I.e., p. 283, Richards, 19-46, op. cit., vol. 79, p. 22.]

f. turcica Wize, 1917, Roczn. Totvarz. Przyj. Nauk Pozn., vol. 44, p. 5 (J el iva

Wize, 1922, Pozn. Toivarz. Przyj. Nauk, Prace Kom. matem.-przyr., serie B, vol.

1, p. 261). Op de bovenzijde der voorvleugels bevindt zich franjewaarts van de

bovenste witte apicaalvlek een kleine witte punt, zodat een figuur ontstaat, die

herinnert aan de Turkse halve maan met ster. Niet zeldzaam, stellig overal onder

de soort aan te treffen.

f. cabeauensis Lambillion, 1903, Rev. mens. Soc. ent. Namur., vol. 3, p. 22. Op
de bovenzijde der achtervleugels ontbreken in de rode achterrandsband de zwarte

stippen. Een zeer zeldzame vorm. Soest (Zool. Mus.); exemplaren met sterk ge-

reduceerde stippen van Amsterdam (Zool. Mus., van Oorschot); Vlaardingen

(van Katwijk).

f. caerulocellata nov. Een of meer van de vier zwarte stippen in de rode

achtervleugelband met blauwe kern. Voorschoten, Rhoon, Stein (Zool. Mus.);

Amsterdam (van Oorschot); Wassenaar (van Wisselingh).

Holotype van Rhoon, 25. VIII. 1905, in collectie Zool. Mus.

[One or more of the four black spots in the red band of the hind wings centred with blue.

The form is also mentioned by Flower in The Entomologist, vol. 26, p. 31, 1893- He
collected several specimens "with the spots running through the band blue centred" at

Ringwood.]

Teratologische exemplaren. Linker voorvleugel te klein. Sint

Michielsgestel (Knippenberg).

Rechter voorvleugel te klein. Eernewoude (ook de rechterspriet, Mus. Leeuwar-

den); Zelhem (Zool. Mus.); Leiden (Leids Mus.).

Beide linker vleugels te klein. Bergen op Zoom (Zool. Mus.).

Beide rechter vleugels te klein. Appelsga (van Minnen); Melissant (Huis-

man).

Beide achtervleugels te klein. Voorburg (Leids Mus.).

Van beide voorvleugels de achterrand binnenwaarts gebogen. Nuenen (Neyts).

Pathologische exemplaren. Apex van de linker voorvleugel ver-

bleekt, bruinzwart. Helmond (Knippenberg).

Apex van rechter voorvleugel en staarthoek van rechter achtervleugel verbleekt

Capelle aan den IJsel (Verkaik).

Rode band van de rechter voorvleugel gedeeltelijk geel gekleurd. Zaandam
(Aukema).
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Rode band van de linker achtervleugel gedeeltelijk of geheel verbleekt of geel-

achtig van kleur. Enschede (van den Enk); Middelie (de Boer); Stavenisse

(Zool. Mus., afgebeeld in Tijdschr. Entom., vol. 48, pi. 2, fig. 3, 1905); Hel-

mond (Visser); Eindhoven (Leids Mus.).

Idem rechter achtervleugel. Lobith, Amsterdam (Zool. Mus.); Zeist (Brou-

wer).

Idem beide achtervleugels. Amsterdam (van der Meulen); Baardwijk (Leids

Mus.).

Op beide voorvleugels is de onderhelft van de rode band lichter. Hulshorst

(Leids Mus.).

Voorvleugelbanden in het midden onbeschubd, aan de randen geelwit; achter-

vleugelbanden geelwit. Schelluinen (Slob).

Polygonia Hübner

Polygonia c. album L. In vrijwel het gehele land aan te treffen, maar lang niet

overal even gewoon. Het meest in het zuiden en oosten, minder in de bosachtige

gebieden van het noorden en westen, maar ook daar vrij geregeld voorkomend.

In het Hafdistrict veel ongeregelder, waarschijnlijk alleen als zwerver.

De Gehakkelde Aurelia heeft een even opvallende expansie in Nederland

doorgemaakt als Araschnia levana, maar deze begon eerder, omstreeks 1925. Er

is, ook al door het toen vrij geringe aantal lepidopterologen, niet veel aandacht

aan besteed, waardoor wij het verloop ervan niet meer nauwkeurig kunnen re-

construeren. Zeker is, dat c. album omstreeks 1915 een uiterst zeldzame vlinder

in ons land was.
J.

Th. Oudemans schrijft in Ent. Ber., vol. 8, p. 153 —155

(1930), dat hij de soort tussen 1901 en 1930 nooit ontmoet had. In het laatst-

genoemde jaar was c. album reeds gewoon in Zuid-Limburg (Lempke, 1. c, p.

186) en was het opschuiven in noordelijke richting ongetwijfeld nog aan de

gang, getuige het feit, dat Oudemans toen pas het eerste exemplaar te Putten

zag, terwijl hij eenzelfde mededeling van Tolman ontving voor Soest (1. c, p.

153). Naar aanleiding van zijn artikel kreeg Oudemans „tal van opgaven van

onze lepidopterologen" (1. c, p. 188), die helaas niet gepubliceerd zijn.

Zeker twee zonder scherpe begrenzing in elkaar overgaande generaties. De

eerste, afkomstig van de overwinterde vlinders, vliegt eind juni en juli, de tweede

sluit daar onmiddellijk op aan en verschijnt in augustus. Dan kunnen echter ook

nog de late exemplaren van de eerste generatie uitkomen, zodat er dan ook nooit

een afscheiding tussen beide vluchten is. In 1945 met een zeer gunstige zomer

vond Korringa nog op 31. VIII twee rupsen te Bergen op Zoom, die pas 2.X

de vlinders leverden. Mogelijk hebben we hier te maken met een exceptionele

derde generatie, maar het kunnen ook afstammelingen van de eerste generatie

zijn, afkomstig van late overwinteraars. Zie verder over de generaties nog bij

Variabiliteit.

De overwinterde vlinders worden al vroeg in het jaar opgemerkt, terwijl de

herfstdieren nog tot ver in oktober op bloeiende planten te zien zijn. Uiterste

data: 28.11.1952 en 20.X.1937.

Vindplaatsen. Fr.: Tietjerk, Bolsward, Roordahuizum, Joure, Oosterwolde. Gr.:

Groningen, Harendermolen, Veendam. Dr.: Westervelde, Veenhuizen, Paterswolde, Zuid-
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laren, Eext, Gasselte, Odoorn, Hooghalen, Wijster, Hoogeveen, Diever, Havelte, Wapser-

veen, Frederiksoord. Ov.: De Lutte, Denekamp, Volthe, Albergen, Almelo, Bornerbroek,

Hengelo, Enschede, Boekelo, Delden, Diepenveen, Goor, Markelo, Haarle, Hellendoorn,

Junne, Beerze, Ommerschans, Avereest, Vollenhove, Zwolle, Colmschate, Deventer, Diepen-

veen, Platvoet. Gdl.: Nijkerk, Putten, Oud-Millingen, Garderen, Ermelo, Harderwijk, Hid-

den, Elspeet, Hulshorst, Nunspeet, Hattem, Wapenveld, Tongeren, Epe, Hoog-Soeren. Assel,

Apeldoorn, Twello, Empe, Eerbeek, Laag-Soeren, Rheden, De Steeg, Velp, Arnhem, Ooster-

beek, Renkum, Wageningen, Bennekom, Ede, Otterlo, Lunteren, Barneveld; Zutfen, Eefde,

Gorssel, Warken, Vierakker, Hackfort, Vorden, De Boggelaar, Korenburgerveen, Kotten,

Aalten, Vragender, Bredenbroek (Anholterbroek), Terborg, Halle, Zelhem, Slangenburg,

Doetinchem, Hummelo, Laag-Keppel, Hoog-Keppel, Bijvank, Montferland, Babberich,

Zevenaar, Herwen, Beek-Nijmegen, Nijmegen, Hatert, Heezen, Tiel. Utr.: Rhenen, Veenen-

daal, Amerongen, Leersum, Maarn, Driebergen, Zeist, De Bilt, Utrecht, Den Dolder, Soes-

terberg, Amersfoort, Soest, Lage Vuursche, Hollandse Rading, Zuilen, Maarsseveen, Maars-

sen, Nigtevecht, Wilnis, Jutfaas. N.H.: Hilversum, Laren, Blaricum, Valkeveen, Bussum,

Naarden, Amsterdam (ook in het Bos), Amstelveen, Aalsmeer, Zaandam, Middelie, Castri-

cum, Heemskerk, Wijk aan Zee, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Aerdenhout, Vogelen-

zang, Bennebroek. Z.H.: Sassenheim, Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp, Wassenaar, Den
Haag, Loosduinen, Zoetermeer, Gouda, Schelluinen, Capelle aan den IJsel, Krimpen aan

den IJsel, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Rhoon, Nieuwenhoorn, Hardinxveld, Dor-

drecht, Zuidhollandse Biesbosch, Numansdorp, Oud-Beierland, Melissant. Zl.: Domburg,

Borssele, 's-Gravenporder, Wilhelminadorp, Goes. N.B.: Bergen op Zoom, Breda, Ulven-

hout, Tilburg, Oisterwijk, Haaren, Hilvarenbeek, Esbeek, Lage Mierde, Reusel, Waalwijk,

Giersbergen, 's-Hertogenbosch, Rosmalen, Berlicum, Vught, Sint Michielsgestel, Boxtel, Uden,

Vessem, Aalst, Eindhoven, Nuenen, Helmond, Deurne, Bruggen. Lbg.: Plasmolen, Mook,
Arcen, Venlo, Tegelen, Steyl, Belfeld, Roermond, Vlodrop, Weert, Nederweert, Stramproij,

Stein, Geulle, Wijnandsrade, Hoensbroek, Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Eys, Wijlre, Schin

op Geul, Valkenburg, Geulem, Klimmen, Aalbeek, Meerssen, Bemelen, Maastricht, Sint

Pieter, Gronsveld, Rijckholt, Eckelrade, Gulpen, Waterop, Mechelen, Bissen, Eperheide,

Epen, Vijlen, Holset, Lemiers, Vaals.

Variabiliteit. De geografische variabiliteit is gering. Evenals in de rest

van Europa en in West- Azië behoren onze exemplaren tot de nominaatvorm. Pas

in Midden- en Oost-Azië worden andere subspecies aangetroffen. Subsp. c. album

L. bewoont dus een zeer uitgebreid gebied.

De infra-subspecifieke variabiliteit is daarentegen groot. Voor zover het de

kleurvormen betreft, hangen deze voor een belangrijk deel samen met de genera-

tievormen. Ook de zwarte vlekken op de bovenzijde en de witte c-tekening op de

onderzijde der achtervleugels variëren sterk. De typische vorm is de in de nazomer

en herfst vliegende met meer roodbruine grondkleur der bovenzijde en zwart-

achtige grondkleur van de onderzijde der achtervleugels.

f. hutchinsonü Robson, 1881, Young Naturalist, vol. 2, p. 110. De lichtere

zomervorm van juni en de eerste helft van juli met meer geelbruine grondkleur

van de bovenzijde der vleugels en geelbruine of bruinachtige grondkleur van de

onderzijde der achtervleugels; achterrand van de vleugels in de regel ook minder

sterk getand dan bij de typische vorm. Zie de afbeeldingen van Oudemans in

Tijd sehr. Ent om., vol. 48, pi. 2, fig. 6 en 8 (1905), South, pi. 35, fig. 4 en 7,

Ford, pi. 11, fig. 2 en pi. 38, fig. 1—4.

Over deze vorm is door de Engelse lepidopterologen vrij veel gepubliceerd.

L. W. Newman (1909, Trans. City of London ent. Soc, 1907 —1908, p. 86—88,

ook geciteerd in Entomologist, vol. 42, p. 45), schreef, dat de eerste tien of vijf-

tien eieren, die een wijfje in de lente legt, de vorm hutchinsonü leveren en dat
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de volgende eieren typische exemplaren worden. De hutchinsoniïs komen het

eerst uit, paren, en leggen de eieren, die de herfstgeneratie zullen opleveren. De
typische exemplaren weigeren te paren en gaan al vroeg in de zomer overwinteren.

Frohawk herhaalt in zijn boeken deze uiteenzetting.

Ford geeft een enigszins andere verklaring (1945, Butterflies, p. 245). De
rupsen, afkomstig van de overwinterde vlinders, splitsen zich in twee gedeelten.

Het ene groeit snel en levert de zomergeneratie hutchinsonii, het andere groeit

langzaam en levert eind juli en in augustus de donkere vorm. Deze overwintert

samen met de (donkere) afstammelingen van de hutchinsoniïs, die in september

verschijnen. Er overwinteren dus uitsluitend donkere exemplaren (ook onze er-

varing), die pas in het voorjaar paren.

Toch is een overwinteren van een hutchinsonii-ex.emipla.3.r, al is het dan stellig

bij grote uitzondering, wel mogelijk. Hackray deelt mee, dat hij op 7 mei 1918

twee wijfjes ving met lichte onderzijde (1955, Lambillionea, vol. 55, p. 35).

J.
Newton geeft in Entomologist, vol. 80, p. 170 (1947) het resultaat van

zijn kweek. Een op 20. IV gevangen $ had op 22. IV eieren gelegd. Daarna be-

trok het weer en pas op 30. IV begon het dier weer te leggen, ± 100 eieren. De
eerste eieren werden apart gehouden. De rupsen hiervan groeiden snel. De meeste

waren in 32 tot 33 dagen volwassen, enkele in 34 tot 38. De rupsen van de

tweede groep deden er minstens 41 dagen over, de meeste zelfs 47 tot 48. Groep

I leverde van 1 tot 9 juli 43 hutchinsoniïs, op 10. VII drie donkere exemplaren

en twee hutchinsoniïs en tenslotte tot 22. VII bijna elke dag donkere exemplaren,

terwijl de laatste hutchinsonii al op 11. VII verscheen. Groep II gaf een heel an-

der resultaat. Op 10. VII verschenen één hutchinsonii en twee donkere dieren, op

11. VII nog een hutchinsonii. Alle andere exemplaren waren donker. Uit deze

kweek blijkt dus, dat de vroege eieren beide vormen kunnen opleveren.

Een volgend artikel werd door G. W. Harper & W. E. Waller gepubliceerd

(1950, Entomologist, vol. 83, p. 145 —148). Zij kwamen tot de conclusie, dat

uit elk ei
.
zowel hutchinsonii als de donkere vorm kunnen ontstaan, wanneer het

ook gelegd is. Eén factor, die de snelheid van de ontwikkeling bepaalt, is de sap-

pigheid van het voedsel. Rupsen gevoed met sappige bladeren groeien sneller.

Zij leveren op een heel enkele uitzondering na exemplaren van de vorm hutchin-

sonii op. De rupsen, die met minder sappige bladeren gevoed werden, groeiden

langzamer (bij dezelfde temperatuur !). Op een enkel exemplaar van hutchinsonii

na behoorden alle vlinders, die hiervan afstamden, tot de donkere vorm.

L. H. Newman deelt tenslotte nog mee (1950, op. cit., p. 230), dat ook

donker gekleurde exemplaren van de eerste generatie zich nog hetzelfde jaar

voortplanten. Reeds Oliver vermeldde dit overigens in Entomologist, vol. 68,

p. 68—69 (1935).

Uit al deze gegevens blijkt dus, dat de factoren, die het ontstaan van de lichte

hutchinsonii bepalen, ingewikkelder zijn, dan oorspronkelijk gedacht werd. Vol-

ledigheidshalve moet hierbij nog vermeld worden, dat deze vorm ook als uit-

zondering in de herfstgeneratie kan verschijnen (L. W. Newman, 1911, Proc.

South London ent. nat. Hist. Soc, 1910 —1911, p. 159).

Tegenover al deze Engelse experimenten kunnen we jammer genoeg geen enkel

Nederlands kweekverslag stellen, zodat we voorlopig uitsluitend moeten afgaan
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op het in de collecties aanwezige materiaal. Dit wijst er overigens op, dat de om-

standigheden hier hoogstwaarschijnlijk dezelfde zijn. De verse dieren van juni en

de eerste helft van juli behoren tot de lichte vorm. In de tweede helft van juli

beginnen de donkere exemplaren te verschijnen en in de herfst vliegen die uit-

sluitend. Maar ook hier komen uitzonderingen op deze regels voor. Op 5. IX. 1947

werd te Middelie een echte hutchinsonïï gevangen (R. Slot). Er komen ook

exemplaren voor, die overgangen vormen van de lichte naar de donkere vorm,

met heel donker bruinachtige onderzijden, maar nog niet de zwarte tint van de

typische vorm bereikend. Wanneer de sappigheid van het voedsel inderdaad de

hoofdfactor is, die het ontstaan van hutchinsonïï bepaalt, dan is dat ook zeer be-

grijpelijk. Er is geen scherpe grens tussen sappig en minder sappig voedsel.

De overige infrasubspecifieke vormen kunnen we als volgt indelen:

A. Afmetingen.
f. pusilla Stichel, 1908, Seitz, Pal. GroszschmetterL, vol. 1, p. 207. Dwergen.

Vrij zeldzaam. Ermelo, Amsterdam (Jonker); Oosterbeek, Bemelen (Zool.

Mus.); Nijmegen (Leids Mus.); Naarden (van der Vliet); Ulvenhout (Ver-

kaik); Nuenen (Verhaak); Stein (Missiehuis); Valkenburg (van Oorschot);

Hulsberg (Priems).

B. Grondkleur van de bovenzijde.
f. neole Oliver, 1937, Entomologist, vol. 70, p. 10. Grondkleur donker rood-

achtig, ,,mahoniekleurig" volgens de auteur. Amsterdam (van der Vliet); Sint

Michielsgestel (Knippenberg); Epen (Mus. Rotterdam).

f. pictior Verity, 1919, Ent. Ree, vol. 31, p. 200. Grondkleur licht, geelachtig;

de zwarte tekening uitgebreider, met enkele extra vlekjes bij de achterrand van de

voorvleugels; de vlekken en banden voor de achterrand der vleugels zwart in

plaats van donker roodbruin. Beschreven als vorm van de donkere herfstgeneratie.

Een overgangsexemplaar is afgebeeld in Farf. It., vol. 4, pi. 52, fig. 28. Hengelo

(Zool. Mus.); Babberich (Elfrink); Eperheide (van der Meulen); Epen (van

Wisselingh).

C. Grondkleur van de onderzijde.
Beide geslachten zijn aan de onderzijde der vleugels duidelijk te onderscheiden.

De mannetjes zijn bont van kleur, de wijfjes zijn veel eenkleuriger. Dit geldt voor

beide generaties. Ik heb op deze regel geen enkele uitzondering kunnen vinden.

f. castanea Verity, 1950, Farf. It., vol. 4, p. 346, pi. 52, fig. 22 en 26. Exem-

plaren van de zomergeneratie met bruinachtige onderzijde. Niet zeldzaam, overal

onder de soort.

f. nigracastanea Verity, 1950, 1. c, p. 346, pi. 52, fig. 23. De donkerder ge-

deelten van de tekening der onderzijde zijn zwartachtig en contrasteren met de

bruinachtige en geelachtige tinten. De donkere onderzijdevorm van de zomer-

generatie, die een overgang vormt tot de nog donkerder typische vorm.

De nominaatvorm in engere zin heeft een zwartachtige onderzijde, bij het $

met duidelijke tekening, bij het 9 eenkleuriger. Zie South, pi. 35, fig. 3, Ford,

pi. 38, fig. 7 en 8.

f. variegata Tutt, 1896, Brit. Butt., p. 346. Grondkleur van de onderzijde der

vleugels zwartachtig, sterk met groen gemengd. South, fig. 4. De prachtige bonte
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vorm van het $ ,
gewoon. Bij het $ komen soms exemplaren voor met iets groen

aan de onderkant, maar nooit zo bont van kleur als bij het $ .

f. carbonaria Verity, 1916, Ent. Ree, vol. 28, p. 101. De extreem donkere

vorm met zwarte onderzijde, waarop bij de mannetjes nog zwak de tekening te

zien is, terwijl de wijfjes vrijwel eenkleurig zijn. Zie Farf. It., vol. 4, pi. 52, fig.

31. Niet al te talrijk, maar vrijwel overal onder de soort te verwachten.

D. Tekening van de bovenzijde.
f. nubilata nov. Op de voorvleugels is de tweede costaalvlek vanaf de wortel

door een donkere bestuiving verbonden met de er tegenover staande vlek aan de

binnenrand. Sint Michielsgestel (holotype, Knippenberg).

[The second costal spot from the base on the upper side of the fore wings is connected

by a dark suffusion with the spot near the inner margin.

Specimens belonging to this form were mentioned by Buckstone in Proc. South Loudon

ent. nat. Hist. Soc, 1946—1947, p. 26 (1947) from Bookham, Surrey.]

f. obscura Closs, 1916, Int. ent. Z. Guben, vol. 9, p. 115. Bovenzijde der

vleugels verdonkerd met brede donkere achterrand zonder lichte submarginaal-

vlekken. Laag-Keppel, prachtig $, 20.X.1937 (Zool. Mus.).

f. ƒ album Esper, [1783], Schmett. in Abb., vol. 1, part 2, p. 168, pi. 87, fig.

1. De zwarte vlekken op de bovenzijde der vleugels gedeeltelijk ineengevloeid,

zodat ze minder in aantal zijn, maar veel groter. De vorm van de witte c op de

onderzijde der achtervleugels is variabel. Zeldzaam. Hierden, 1953 (Stammes-

haus); Rhenen, 1901 (Koornneef); Kerkrade, 1905 (Latiers); Valkenburg,

1934 (Veldhuijzen).

E. Tekening van de onderzijde.
De witte C aan de onderzijde der achtervleugels, waaraan de soort haar naam

ontleent, is nogal variabel in vorm, maar lang niet alle afwijkingen komen even

veelvuldig voor.

f. g-album Tutt, 1896, Brit. Butt., p. 346, 452 {g-album Gillmer, 1907, Int.

ent. Z. Guben, vol. 1, p. 88). De C heeft duidelijk de vorm van een G, doordat

aan het ondereinde een klein dwarsstreepje zit. Zie South, pi. 35, fig. 5 ! Stel-

lig geen al te zeldzame vorm. Arnhem, Oosterbeek, Hilversum, Stein (Zool.

Mus.); Hummelo, Dordrecht, Bergen op Zoom, Steyl (Leids Mus.).

f. o-album Tutt, 1896, Brit. Butt., p. 346, 452 {o-album Gillmer, 1907, Int.

ent. Z. Guben, vol. 1, p. 88; o-album Newnham, 1917, Entomologist, vol. 50, p.

230; delta album Joseph, 1919, Verb. zool. -bot. Ges. Wien, vol. 69, p. (46),

fig. 1 en 2). De C is gesloten en heeft daardoor min of meer de vorm van een

0. Vrij zeldzaam. Doetinchem (Zool. Mus.); Zeist (Brouwer); Rotterdam

(Mus. Rotterdam); Eindhoven (Verhaak); Nuenen (Neijts, Verhaak); Stein

(Missiehuis Stein, Zool. Mus.); Epen (van Wisselingh).

f. uncipuncta Joseph, 1919, Verb. zool. -bot. Ges. Wien, vol. 69, p. (48), fig.

3. De C is in tweeën gebroken, zodat een streep met een punt er boven ont-

staat. Niet gewoon, maar bijna overal onder de soort aangetroffen.

f. iota-album Newnham, 1894, Ent. Ree, vol. 5, p. 12 (/'. album Bandermann,

1907, Soc. Ent., vol. 21, p. 181; j-album Gillmer, 1907, Int. ent. Z. Guben, vol.

1, p. 88). De C nog sterker gereduceerd, doordat de stip verdwenen is en daar-

door alleen een recht streepje overblijft. Minder gewoon dan uncipuncta, hoewel
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vermoedelijk wel op vele plaatsen onder de soort voorkomend. Delden, Arnhem,

Doetinchem, Venlo (Zool. Mus.); Bennekom (Ceton); Wageningen (Dunlop);

Aalten (van Galen); Nijmegen (van der Vliet); Dordrecht, Breda (Leids

Mus.).

f. c-extinctum Gillmer, 1907, Int. ent. Z. Guben, vol. 1, p. 88 {extinct a Rebel,

1920, Verb. zool. -bot. Ges. Wien, vol. 70, p. (12)). De C ontbreekt geheel.

Zeer zeldzaam. Tietjerk (Camping); Hulshorst (Jurriaanse); Aalten (van

Galen); Nuenen (Neijts); Esbeek, Steyl (twee sterke overgangsexemplaren met

vrijwel verdwenen C, Leids Mus.).

Nymphalis Kluk

Nymphalis antiopa L. Verbreid in bosachtige gebieden door het gehele oosten

en zuiden, vooral op zandgronden. Het centrum van het Nederlandse areaal is

de Veluwe. Hier komt de vlinder geregeld voor en is er niet zelden gewoon. Een

bloedende berk is er in de zomermaanden een bijna zekere pleisterplaats van

een aantal dezer prachtige dieren. Buiten de Veluwe is antiopa een veel zeld-

zamere en ook veel ongeregelder verschijning. Naar het noorden toe mindert het

aantal vindplaatsen snel, ook naar het westen en zuiden. Heylaerts, die zoveel

voortreffelijke opmerkingen over de fauna van zijn woonplaats Breda maakte,

noemt de vlinder „assez rare" (1870, Tijdscbr. Entoin., vol. 13, p. 145) en

Maurissen schreef enige jaren ervoor: „Très rare aux environs de Maestricht"

{op. cit., vol. 9, p. 172, 1866). Ook nu nog is antiopa in geheel Noord-Brabant

en Limburg een zeldzame vlinder.

In het westen van ons land is de Rouwmantel stellig niet inheems, zelfs niet

in het Gooi en op de Utrechtse zandgronden en evenmin in de duinen. Toch

is de vlinder op veel plaatsen buiten zijn normale biotoop waargenomen, steeds

in zeer weinig exemplaren, en zelfs midden in het Hafdistrict. Blijkbaar is hij

zeer zwerflustig, maar kan zich om een of andere reden in het westen niet hand-

haven. Wemoeten wel tot de konklusie komen, dat de oecologische verhoudingen,

die op de Veluwe heersen, het best met zijn behoeften overeenstemmen. In dit

verband mogen we niet vergeten, dat antiopa evenmin in staat is, zich op de Britse

eilanden te handhaven. Telkens weer verschijnt hij hier als zeer zeldzame mi-

grant, maar sterft er onmiddellijk weer uit. Het is mogelijk, dat de relatieve

vochtigheidstoestand, vooral in de wintermaanden, de oorzaak is, dat antiopa

in het westen geen vaste voet kan krijgen, maar met zekerheid weten we hiervan

niets.

Over het gedrag van spinrijpe rupsen schreven Besemer en Meeuse in Lev.

Natuur, vol. 43, p. 1—12, 1938.

Eén generatie, die half juli begint uit te komen, het talrijkst vliegt tegen het

eind van juli en in augustus, doch in september weinig meer gezien wordt. Blijk-

baar begint de diapause al vrij vroeg. Na de overwintering verschijnt de vlinder

al naar de weersomstandigheden in het vroege voorjaar, soms al in februari

(26.11.1952 te Sint Michielsgestel, Knippenberg), om tegen het einde van mei

of begin juni, soms zelfs begin juli, na de copulatie en het leggen van de eieren

te verdwijnen. Uiterste data van de zomervliegtijd der verse dieren: 13. VII tot
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6.XI, van de overwinterde dieren l.VII. In het Zool. Mus. bevindt zich een

exemplaar van december 1925, kennelijk gestoord of verrast in de winterslaap.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling, Vlieland; in Zool. Mus. een oud exemplaar met

etiket „Friesland", dat ongetwijfeld van het vasteland afkomstig is. Gr.: De Punt, Onst-

wedde, Vlachtwedde. Dr.: Zeegse, Eext, Onnen, Schoonoord (hier in 1888 zeer talrijk,

zodat bijna alle berken door de rupsen kaal gegeten wfcren en de grond na een storm met

deze dieren overdekt was, volgens Polak), Hoogeveen. Ov.: Denekamp, Losser, Dalfsen,

Diepenveen (Zandbelt), Kampen. Gdl.: Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Leuvenum,

Elspeet, Hulshorst, Nunspeet, Vierhouten, Uddel, Hattem, Wapenveld, Tongeren, Epe,

Vaassen, Gortel, Wiessel, Apeldoorn, Hoog-Soeren, Assel, Empe, Voorst, Beekbergen,

Terlet, Loenen, Laag-Soeren, Imbosch, Carolinahoeve, Dieren, Ellecom, De Steeg, Velp,

Zijpenberg, Arnhem, Oosterbeek, Wolfheze, Renkum, Ede, Lunteren, Otterlo, Hoenderlo,

Hoog-Buurlo, Voorthuizen; Vorden, De Velhorst, Groenlo, Aalten, Slangenburg, Doetin-

chem, Hoog-Keppel, Drempt, Doesburg; Wehl, Montferland; Ubbergen, Nijmegen; Driel.

Utr.: Amerongen, Doorn, Wijk bij Duurstede, De Treek, Soest, Soestdijk, Baarn. N.H.:

Hilversum, 's-Graveland, Laren, Bussum, Muiderberg, Weesp, Ankeveen, Amsterdam, Pur-

merend, Middelie, Oosthuizen, Beemster, Texel, Heemskerk, Bloemendaal, Haarlem, Voge-

lenzang. Z.H.: Alphen aan den Rijn, Koudekerk, Oude Wetering, Warmond, Leiden, Noord-

wijk, Katwijk, Den Haag, Schiedam, Rotterdam, Dordrecht. Zl.: Haamstede, , .Walcheren"

(Bouwst. Fauna Nederl., vol. 1, p. 225, 1853), Goes. N.B.: Breda, Loon op Zand, 's-Her-

togenbosch, Lith, Sint Michielsgestel, Best, Oirschot, Vessem, Stiphout, Nuenen, Deurne,

Cuyck. Lbg.: Mook, Venlo, Tegelen, Steyl, Swalmen, Maasniel, Roermond, Maastricht, Sint

Pietersberg, Heerlerheide, Waubach, Kerkrade. Epen, Holset, Vijlen, Vaals.

Variabiliteit. De in ons land vliegende populaties behoren tot de nomi-

naatvorm (beschreven door Linnaeus naar Zweedse exemplaren), zoals trouwens

overal in Noord- en Midden-Europa. De individuele variabiliteit is niet groot.

f. nana Stephan, 1923, Iris, vol. 37, p. 38. Dwergen. Apeldoorn, Slangenburg

(Zool. Mus.); De Velhorst (Wilmink); 's-Hertogenbosch (van Oorschot);

Maastricht (Prick).

f. albomarginata Lempke, 1936, Tijdschr. Entom., vol. 79, p. 263. De brede

achterrandsband der vleugels niet geel, maar wit. Vanzelfsprekend geldt deze

naam alleen voor verse, niet overwinterde dieren, welke dit kenmerk bezitten.

Zeer zeldzaam, maar toch ook reeds enige malen in de buitenlandse literatuur ver-

meld. Zie Slevogt (1910, Grossf. Kurk, p. 22, in juli 1906 twee exemplaren bij

Bathen in Koerland, „welche einen völlig weissen Rand wie überwinterte Falter

besitzen") en Nitsche (1917, XXVII. fahres-Bericht Wiener enl. Ver., p. V,

op 11 augustus 1914 te Walldeg in N.-O. een exemplaar met witachtige achter-

rand, „könnte man für ein überwintertes Exemplar halten", maar de datum is

daarvoor natuurlijk veel te laat). Uit ons land slechts één exemplaar bekend, dat

pas uitgekomen was en aangetroffen werd te Best op 22.VIII.1917 (de Haan,

Natuurhist. Maandbl. Maastricht, vol. 17, p. 16, fig., 1928).

f. virescens nov. Op de bovenzijde der vleugels zijn de vlekjes voor de gele

band niet blauw, maar duidelijk groenachtig. Leuvenum, Nunspeet, Loon op

Zand (Zool. Mus.).

Holotype 9 van Loon op Zand, 3. VIII. 1901, in collectie Zool. Mus.

{The small spots on the upper side of the wings before the yellow border are not blue,

but distinctly greenish.]
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f. violescens nov. De vlekjes voor de gele band op de bovenzijde der vleugels

zijn duidelijk paarsachtig van kleur. Apeldoorn (verschillende exemplaren uit een

kweek, die ook dieren met typische blauwe vlekjes opleverde), Slangenburg, Nij-

megen (Zool. Mus.).

Holotype $ van Apeldoorn, 13.VIII.1896, in collectie Zool. Mus.

[The spots before the yellow band on the upper side of the wings are distinctly purplish.]

f. longomaculata nov. De blauwe vlekken op de bovenzijde der vleugels voor

de achterrand zijn duidelijk in de lengte uitgerekt. Soest, 9 ,
23. VIII. 1944 (holo-

type, collectie Zool. Mus.).

[The blue spots on the upper side of the wings before the outer border are distinctly

lengthened.]

Een merkwaardig afwijkend exemplaar van Assel heeft de gele band van de

linker voorvleugel op de bovenzijde van de costa tot de uitspringende tand bijna

geheel prachtig zilverkleurig. Op de rechter voorvleugel bevinden zich slechts

enkele zilverkleurige schubben (Küchlein).

Teratologisch exemplaar. Nunspeet, een asymmetrisch exemplaar,

e. p. (Buis, Levende Natuur, vol. 13, p. 19).

Nymphalis polychloros L. Zoals de hierbij gepubliceerde kaart laat zien, is de

vlinder vrijwel overal in het land waargenomen, waar verzamelaars gewoond of

gewerkt hebben. Dit betekent evenwel niet, dat hij ook overal geregeld is aan te

treffen. Integendeel, op vele plaatsen is polychloros een zeer ongeregelde en zeld-

zame verschijning. Daar komt bij, dat hij de laatste decenniën veel zeldzamer is ge-

worden, ook op plaatsen, waar hij vroeger gewoon was. Voor een deel is dit

misschien te verklaren door het rooien van tal van iepen, die aangetast waren

door de iepenziekte en door het bespuiten van vruchtbomen, maar ik heb toch

wel sterk de indruk, dat hierbij ook oecologische factoren van invloed zijn. Welke

dit zijn, is echter niet bekend.

Dat polychloros vooral in het oosten en zuiden van het land een gewone vlin-

der is geweest, behoeven we niet te betwijfelen. De Vos (1898, Tijdschr. Entom.,

vol. 41, p. 178) noemde hem voor de omgeving van Apeldoorn soms zeer scha-

delijk voor perebomen en iepen. Nu is de vlinder in deze omgeving een rariteit.

Tolman zag de soort nog in 1938 in het Land van Maas en Waal en in de

Betuwe bij honderden. Voor de omgeving van Breda schreef Heylaerts in 1870

{Tijdschr. Entom., vol. 13, p. 145): „très commun". Nog een 25 jaar geleden

was polychloros in Zuid-Limburg heel gewoon. Daarna is hij ook daar zeer sterk in

aantal afgenomen. In 1953 vond Delnoye hem echter weer „opmerkelijk veel"

in de Vij lener bossen.

Dit veel minder voorkomen is overigens niet tot ons land beperkt. Ook in

Duitsland is het opgevallen. Vroeger waren de rupsen er vaak schadelijk op

vruchtbomen. K. Harz vermoedt, dat de inheemse vlinders toen vaak aangevuld

werden door migranten en dat dit tegenwoordig niet meer gebeurt (1956, Pflan-

zenschutz, vol. 8, p. 33).

Eén generatie, waarvan de vlinders omstreeks half juni uit de pop kunnen
komen. Ze vliegen het talrijkst in juli en de eerste helft van augustus. Daarna
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Fig. 5. De verbreiding van Nymphalis polycbloros L. in Nederland.

wordt het dier veel schaarser, zodat ook bij deze soort de diapause al vroeg blijkt

te beginnen. De uiterste data vóór de overwintering zijn 17. VI tot 6.X. In het

voorjaar verschijnt de vlinder al naar de weersomstandigheden wat vroeger of

later in maart of april en verdwijnt na de copulatie en het leggen der eieren

waarschijnlijk in de loop van mei of begin juni (uiterste data 10. Ili tot ll.V).

Variabiliteit. Onze Nederlandse exemplaren behoren, zoals overal in

Noord-, West- en Midden-Europa, tot de nominaatvorm, beschreven door Lin-

naeus naar Zweedse exemplaren. De subspecifieke variabiliteit is wat groter dan

bij de vorige soort.

A. Grootte.
f. pygmaea Slevogt, 1900, Horae Soc. ent. Ross., vol. 34, p. 532. Dwergen.

Ermelo (Jonker); Gaanderen (Brouwer); Babberich (Elfrink); Rhenen (Fi-

scher); Renesse (Verhey); Waalwijk (van Oorschot); Wijk aan Zee, Stein

(Zool. Mus.).
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B. Kleurvormen.
f. dïlucidus Fruhstorfer, 1907, Int. ent. Z. Guben, vol. 1, p. 208. Grondkleur

lichter, meer geelbruin, de gele costaalvlekken der voorvleugels lichter geel, de

achterrand der vleugels lichter, sterker met geel getekend. Zie Verity, Farf. It.,

vol. 4, pi. 53, fig. 7 (1950). Gaanderen (Brouwer); Lunteren (Branger);

Amsterdam (van der Vliet); Eindhoven (Verhaak); Epen (van Wisse-

lingh).

f. vigens nov. Grondkleur der vleugels van een mooie diepe warme tint, overi-

gens normaal. Bloemendaal (Nieuwland); Epen, Holset (van Wisselingh).

Holotype $ van Holset, 22.VII.1942, in collectie van Wisselingh.

[Ground colour of the wings of a fine deep warm tint, for the rest normal.

Though the form has some resemblance with some southern forms, it cannot be identified

with them, because it further possesses all the characters of the nominate form.]

f. pallida Tutt, 1896, Brit. Butt., p. 340. De lichte delen van de vleugels, dat

zijn dus de gele costaalvlekken van voor- en achtervleugels, zijn witachtig van

kleur. Een exemplaar met zeer lichte witgele vlekken van Rotterdam, 14. VII. 1946,

dus niet overwinterd en verbleekt (Mus. Rotterdam).

f. concolor nov. Op de bovenzijde der voorvleugels ontbreken de gele costaal-

vlekken. Rotterdam (holotype, Mus. Rotterdam).

[The yellow costal spots on the upper side of the fore wings are absent.]

f. flavomaculata nov. Op de bovenzijde der voorvleugels staat franjewaarts

van de buitenste binnenrandsvlek een opvallende gele vlek. Exemplaren met een

zwakke aanduiding ervan zijn niet zeldzaam, maar dieren, die werkelijk tot deze

vorm gerekend kunnen worden, komen niet veel voor. Voorschoten, $ ,
juni 1901

(holotype, collectie Zool. Mus.).

[On the upper side of the fore wings a striking yellow spot on the outer side of the

second black spot at the inner margin.

Specimens with a feeble indication of this spot are not rare in Holland, but specimens

with a distinct spot as in Aglais urticae do not often occur.]

f. postnigrescens nov. Achtervleugels geheel zwart, bij het type alleen aan de

voorrand nog iets van de normale bruinachtige grondkleur te zien, terwijl de

blauwe manen ontbreken. Eindhoven, $ , 28. VII. 1942 (holotype, Leids Museum).

[Hind wings completely black; the type shows only a little of the normal brownish

ground colour at the costa, the blue lunules fail.]

C. De tekening der vleugels.

f. parvipuncta nov. De beide discaalvlekken op de bovenzijde der voorvleugels

opvallend verkleind. Lochern (Janse); Zeist (Brouwer); Baarlo (Leids Mus.);

Stein, $, 18.VII.1929 (holotype, Zool. Mus.); Epen (van Wisselingh).

[The two discal spots on the upper side of the fore wings are distinctly smaller.]

f. longipuncta nov. De beide discaalvlekken op de bovenzijde der voorvleugels
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zijn duidelijk in de lengte uitgerekt. Mussel (Bouwsema); Colmschate, 22. VII.

1942, 9 (holotype), Putten (Zool. Mus.); Vijlen (Leids Mus.).

[The two discal spots on the upper side of the fore wings are distinctly lengthened.]

f. magnipuncta nov. De twee discaalvlekken op de bovenzijde der voorvleugels

duidelijk vergroot. Denekamp, $ , augustus 1947 (holotype, Leids Mus.).

[The two discal spots on the upper side of the fore wings distinctly enlarged.]

f. nubilata nov. Van de tweede zwarte costaalvlek der voorvleugels loopt een

zwarte bestuiving naar de er tegenover staande zwarte vlek aan de binnenrand.

Castricum (holotype, Westerneng); Hilversum (Leids Mus.); Goes (Wilmink);

Nuenen (Neyts); Aalst (Stammeshaus).

[A black suffusion extends from the second black costal spot on the upper side of the

fore wings to the opposite spot at the inner margin.]

f. pluripuncta Heinrich, 1917, Int. ent. Z. Guben, vol. 10, p. 124. Op de

bovenzijde der voorvleugels meer dan twee discaalvlekken. Vrij gewoon, stellig

wel op de meeste vindplaatsen onder de soort aan te treffen.

f. cassubiensis Heinrich, 1910, Beri. ent. Z., vol. 55, p. 106, pi. I, fig. 4. Op
de bovenzijde der voorvleugels bevindt zich aan de binnenrand onder de beide

normale zwarte vlekken een vrij lange smalle liggende zwarte vlek. Minder ge-

woon dan de vorige vorm, maar toch zeker op vele plaatsen onder de soort te

vinden. Hulshorst (van der Meulen); Colmschate, Laag Soeren, Oostdorp-

Bergen, Voorschoten, Plasmolen, Stein (Zool. Mus.); De Velhorst (Wilmink);

Dordrecht (Leids Mus.); Eindhoven (Verhaak).

f. qi/inquepunctata Raynor, 1906, Ent. Ree, vol. 18, p. 298. Aan de binnen-

kant van de zwarte achterrandsband op de bovenzijde der achtervleugels staan een

aantal zwarte punten. Het kunnen er vijf zijn, maar ook minder. Vrij gewoon,

overal onder de soort te vinden.

Teratologische exemplaren. Achterrand van de rechter voorvleu-

gel dieper naar binnen gebogen. Oostvoorne (Zool. Mus.).

Rechter voorvleugel te klein. 's-Hertogenbosch (Leids Mus.); Aalbeek (Pater

Maessen).

Beide linker vleugels te klein. Wijchen (Zool. Mus.).

Nymphalis io L. Niet gebonden aan een bepaald biotoop en daardoor in

het gehele land aan te treffen, maar op vele plaatsen zeer onregelmatig in het

voorkomen. Perioden van talrijkheid wisselen telkens weer af met perioden van

schaarste, zonder dat hiervoor een oorzaak aan te wijzen is. Dit is niet uitsluitend

een verschijnsel van de laatste decenniën, maar het kwam ook vroeger voor.

Onder de nagelaten correspondentie van Dr.
J.

Th. Oudemans vond ik een brief-

kaart van van der Weele uit Den Haag, gedateerd 5.IV.1899, waarop deze

schreef: „Omtrent deze soort kan ik mededelen, dat zij hier zoo goed als ver-

dwenen is". Zeer goede jaren waren 1947, 1950, 1951, 1954. In onze literatuur

zijn overigens geen verdere gegevens over de schommelingen in de aantallen te

vinden. Het is nu eenmaal een feit, dat over de minder zeldzame en gewone
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soorten door onze lepidopterologen veel te weinig gepubliceerd is, zodat het bijna

altijd onmogelijk is het verloop van de ups en downs dezer dieren te recon-

strueren.

De vlinder is bekend van alle waddeneilanden, behalve Rottum, en ook van

Griend.

Twee generaties, tenminste in gunstige jaren. De exemplaren van de eerste

komen soms al in juni, meest in juli en begin augustus uit de pop (vroegste da-

tum 19. VI) en vliegen vooral in augustus het drukst. Al in de eerste helft van

september vermindert hun aantal echter sterk, een bewijs, dat de dieren in dia-

pause gaan. In gunstige jaren verschijnen echter in de loop van deze maand weer

verse exemplaren, de nieuwe tweede generatie, die, zoals de laatste jaren gebleken

is, in mooie herfsten in flink aantal kan optreden. Dat was vooral het geval in de

vier zo juist genoemde jaren. Tot in oktober kunnen exemplaren van deze genera-

tie nog uit de pop komen (12.X.1917, van der Vaart, 24.X.1917, Zool. Mus.).

In 1947 vond Tolman nog op l.XI een rups te Muiderberg, die drie dagen

later verpopte. De pop verkleurde wel, maar kwam niet meer uit. Dit moet wel

een afstammeling zijn van een vlinder van de tweede generatie, die zich nog het-

zelfde jaar heeft voortgeplant.

De exemplaren van de eerste generatie, die zich niet hetzelfde jaar voortgeplant

hebben, en die van de tweede overwinteren en verschijnen al naar de weers-

omstandigheden weer in het volgende voorjaar om na de copulatie en het leggen

der eieren te verdwijnen. Uiterste voorjaarsdata: 20. III tot 5. VI.

Variabiliteit. De Nederlandse exemplaren behoren, zoals vrijwel overal

in het areaal der soort, tot de nominaatvorm, beschreven door Linnaeus naar

Zweedse exemplaren. De infrasubspecifieke variabiliteit is vrij groot, maar extreme

vormen zijn uiterst zeldzaam.

A. Afmetingen.
f. hides Ochsenheimer, 1807, Schmett. Eur., vol. 1, eerste gedeelte, p. 109.

Dwergen. Niet gewoon, maar van vrij veel vindplaatsen bekend. In 1951 kweekte

van Oorschot een nest Amsterdamse rupsen op, die alle kleine exemplaren

leverden, al weer een aanwijzing, dat dwergvormen niet uitsluitend van oecologi-

sche factoren afhangen.

B. Kleurvormen.
De grondkleur varieert in tint. Sommige exemplaren zijn lichter met een duide-

lijk roder tint, andere wat donkerder dan normale dieren. Het is echter niet moge-

lijk deze kleine tintverschillen duidelijk te omschrijven, zodat ik ook niet zal

trachten ze bij bepaalde vormen onder te brengen.

f. violascens Rebel, 1926, Verb. zool. -bot. Ges. Wien, vol. 74—75, p. (122).

Grondkleur van de bovenzijde der vleugels sterk violet getint. Bemelen, 1926,

een exemplaar met een lila-achtige, glanzende grondkleur (Prick).

[This form seems to be identical with f. implumi* Watkins, 1942, Entomologist, vol. 75,

p. 202. Both are described as having a purplish tint, accompanied by an abnormal scaling.]

f. fulva Oudemans, 1905, Tijdschr. Entom., vol. 48, p. 6, pi. 2, fig. 4. Grond-

kleur van de bovenzijde der vleugels van een vaal rosse tint, alsof de vlinder

sterk verbleekt is. Zeer zeldzaam. Arnhem, 1. VIII. 1926 (Missiehuis aldaar),

17. VII. 1936 (Hardonk); Amsterdam, eind september en begin oktober 1901,
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door Polak in Artis gekweekt (21 exemplaren in Zool. Mus., 1 in het Leids Mus.,

1 in collectie Latiers); Bergen, 26. VIII. 1938, één gevangen exemplaar (Mej.

Mac Gillavry); Voorschoten, juli 1901 (Zool. Mus.).

f. rubrocarens Brouwer, 1942, In Weer en Wind, vol. 6, p. 56, fig. 2. Grond-

kleur van de bovenzijde der vleugels grijs, zonder enige rode tint, overigens nor-

maal. Zeist, augustus 1941, een prachtig gaaf exemplaar (Brouwer).

[The following is a translation of the original Dutch description: "The only aberrant

character is, that the butterfly is grey, pearly grey with a rusty-grey outer border on fore and

hind wings passing into the ground colour."]

f. pallida Tutt, 1896, Brit. Butt., p. 326. De costaalvlekken op de bovenzijde

der voorvleugels zijn niet geelachtig, maar wit van kleur. Dit is een vorm, waarvan

de naam met grote voorzichtigheid gebruikt moet worden, daar bij oudere exem-

plaren de gele kleur altijd min of meer verbleekt is. Overwinterde dieren hebben

bijna altijd heel lichte costaalvlekken. De naam kan dan ook uitsluitend gebruikt

worden voor nog zeer verse zomerexemplaren, waarvan we kunnen aannemen, dat

de kleuren nog niet verbleekt zijn. De vorm is zeldzaam. Leeuwarden, 7. VIII

(Camping); Lonneker, 18. VIII (van der Meulen); Blaricum, 9.VIII (Berg-

man); Amsterdam (Zool. Mus.); Wassenaar (van Wisselingh, Bouwsema);

Serooskerke (Brouwer); Helmond (Knippenberg).

f. viridi -ocellata Reuss, 1910, Ent. Ree, vol. 22, p. 140. Het oog van de voor-

vleugels met de gewone blauwe en paarse tinten, maar als het licht er op valt in

de goede richting, dan prachtig witachtig groen. Het lijkt mij het beste de naam

te gebruiken voor alle exemplaren met duidelijk groen getinte oogvlekken. Deze

komen weinig voor. Wassenaar (Bouwsema).

Ook overigens varieert het voorvleugeloog nogal in tint bij draaien in het licht.

Soms is het prachtig helderblauw, vaker min of meer paars. Het is bij deze soort

echter heel moeilijk een scherpe grens tussen blauw en paars te maken.

f. griseocellata nov. De blauwe tinten van het voorvleugeloog veranderd in

grijs. Ooise dijk bij Nijmegen, e. 1. (holotype, Boldt).

[The blue tints of the eye spot of the fore wings changed into grey.]

C. De tekening der vleugels.
f. ir enea Prüf f er, 1921, Bull. int. Ac. Pol. Sc. et Lettres, B, Sc. nat., année 1920,

p. 122, fig. 1 {hackrayi Cabeau, 1925, Rev. mens. Soc. ent. Nam., vol. 25, p. 6).

Op de bovenzijde der voorvleugels bevindt zich boven de binnenrand iets voor

het midden tussen C2 en A
r

een zwarte vlek, overeenkomende met de binnen-

randsvlek van Aglais urticae. Jipsingboerenmussel, Groede (Zool. Mus.); Am-
sterdam (Klaassen); Heemstede (Leefmans), Rotterdam (Mus. Rotterdam);

Sint Michielsgestel (Knippenberg); Nuenen (Leids Mus.); Etzenrade (Kam-

merer).

f. astrida Derenne, 1926, Lambillionea, vol. 26, p. 73. Op de bovenzijde der

voorvleugels tussen C2 en A
1

een duidelijk afstekende licht gekleurde vlek,

overeenkomende met de zwarte vlek van de vorige vorm. Eernewoude (Camping);

Amsterdam (Zool. Mus.); Capelle aan den IJsel (Verkaik); Schiedam (Nijs-

SEN); Eindhoven, Gulpen (Leids Mus.).

f. mesoides Reuss, 1910 (december), Entomologist, vol. 43, p. 341, noot, 1911
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(januari), Ent. Ree, vol. 23, p. 16; fig.: Entomologist, vol. 42, p. 311, fig. 2

(1909). Het oog op de bovenzijde der voorvleugels franjewaarts begrensd door

een zwarte band, waarin blauwe vlekjes staan; dat op de achtervleugels met twee

zwarte balken door het blauw, zodat drie blauwe strepen ontstaan, waarvan de

middelste meestal in vlekjes is gedeeld. Met overgangen naar de volgende vorm

(die door Reuss nog afzonderlijk benoemd zijn, zie Int. ent. Z. Guben, vol. 13,

p. 46, 1919) de meest voorkomende vorm in ons land. Zie ook South, pi. 40,

fig. 1 en 2, voortreffelijke afbeeldingen van deze vorm, die zeer waarschijnlijk

overigens niets anders is dan de typische vorm van de soort !

f. teloides Reuss, 1910, I.e.; 1911, L c; I.e., fig. 3. Het oog op de bovenzijde

der voorvleugels franjewaarts begrensd door een blauwe band, gevolgd door een

zwart lijntje, dat der achtervleugels door slechts één zwarte balk doorsneden en

daardoor veel blauwer dan dat der vorige vorm. Stellig wel op alle vindplaatsen

aan te treffen, maar veel zeldzamer dan de vorige vorm. Het blijft altijd een

verrassing tussen de vele gewone /'o's op Buddleia's en Eupatorium plotseling zo'n

prachtig geoogde teloides te ontdekken. Zie verder bij Genetica.

f. splendens Reuss, 1909, Entomologist, vol. 42, p. 311, fig. 4. Ook de ene

zwarte balk van teloides is verdwenen, zodat een schitterend blauw achtervleugel-

oog ontstaan is. Een uiterst zeldzame vorm. Tot nog toe heb ik slechts één exem-

plaar gezien: Eerbeek, $ , 4. VIII. 1937 (Zool. Mus.).

f. nigriocellata Reuss, 1911, Ent. Ree, vol. 23, p. 16. Het oog der achtervleugels

eenkleurig zwart, hoogstens met enkele blauwe schubben. Eveneens een zeldzaam-

heid. Amsterdam, 18.VIII.1936 (Zool. Mus.); Roermond, 3.IV.1953 (Berg-

man). Bovendien het exemplaar van f. fulva van Bergen.

f. semi-ocellata Frohawk, 1938, Vars. Brit. Butterjl, p. 96, pi. 23, fig. 2. Het

oog der achtervleugels is gereduceerd tot twee kleine blauwe zwart geringde vlek-

jes op grij sachtige grond. Zie South, pi. 41, fig. 3. Rhenen (Zool. Mus.).

[Op het etiket staat vermeld, dat de pop driemaal een kwartier in aetherdamp

werd gehouden. Er is natuurlijk geen enkel bewijs, dat deze behandeling de oor-

zaak is van de afwijkende oogtekening. Het door Frohawk afgebeelde Engelse

exemplaar werd buiten gevangen. Hoogstwaarschijnlijk een zeer zeldzame reces-

sieve vorm.]

f. exoculata Weymer, 1878, ]ahresber. naturwiss. Ver. Eiber j el d, Heft 5, p. 58.

Achtervleugels zonder oogvlek. Eveneens een uiterst zeldzame vorm. Tot nog

toe is slechts één Nederlands exemplaar bekend, dat in 1947 te Dubbeldam werd

waargenomen. L. A. Mulder schreef mij d.d. 10. XII. 1947: „Ik zag in de na-

zomer in mijn tuin een dagpauwoog, waarvan de onderste vleugels geen kringen

vertoonden, dus effen roodbruin waren", een niet te misduiden beschrijving van

deze vorm.

f. dyophthalmica Garbini, 1883, Bull. Soc. Veneto-Trentina Sc. Nat., vol. 1, p.

19 {cyanosticta Raynor, 1903, Entomologist, vol. 36, p. 67). Op de bovenzijde

der achtervleugels staat onder de grote oogvlek een afzonderlijk blauw vlekje.

Overal onder de soort aan te treffen en vrij gewoon.

Teratologische exemplaren. Voorvleugels te kort. Lattrop (Leids

Mus); Nijmegen (Zool. Mus.).

Linker vleugels te klein. Waalwijk (Didden).
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Rechter voorvleugel te klein. Waalwijk (Didden).

Rechter achtervleugel te klein. Maarssen (Verkuil).

Pathologische exemplaren. Op het midden van elke voorvleugel

een grote lichte vlek. Driehuis, 1939 (van Berk).

De linker achtervleugel heeft de gehele paarsbruine grondkleur verbleekt, de

rechter achtervleugel alleen de benedenhelft. Leids Mus., zonder vindplaats.

Op beide voorvleugels de buitenhelft van de grondkleur symmetrisch sterk ver-

donkerd, onderzijde echter normaal. Elburg, e. 1. (Zool. Mus.).

Linker achtervleugel verbleekt. Leiden (Leids Mus.).

Genetica. Tot nu toe is nog van geen enkele vorm van deze soort de erfe-

lijkheid bestudeerd. Wekunnen dan ook niet verder gaan dan enkele zeer voor-

zichtige conclusies te trekken uit een paar kweken, waarvan min of meer nauw-

keurige gegevens bekend zijn. Er kan overigens weinig twijfel aan bestaan, dat

de meeste der opgesomde vormen door erfelijke factoren bepaald worden, waar-

bij de zeer zeldzame bij nader onderzoek wel recessief ten opzichte van de nor-

male vorm zullen blijken te zijn. Verschillende van de opvallendste vormen van

deze soort (en van de meeste andere Vanessinae) komen niet alleen als rariteiten

in de natuur voor, maar verschijnen ook in onder abnormale omstandigheden

(hitte, koude, narcose enz.) doorgevoerde kweken. Ook hier geldt dezelfde op-

merking als bij de Lycaeniden: zowel erfelijke factoren als abnormale oecologische

factoren kunnen vormen doen ontstaan, die uiterlijk niet van elkaar te onder-

scheiden zijn. F. fulva wordt door handelaren als temperatuurvorm aangeboden,

maar uit de kweekresultaten van Polak blijkt vrijwel zeker, dat hij met een erfe-

lijke vorm te doen had. Volgens zijn mededeling behoorde 30% tot de afwijking

(1903, Tijdschr. Entom., vol. 46, Verslag, p. 4), terwijl toch de gehele kweek

onder dezelfde omstandigheden plaats vond. Dit resultaat, gecombineerd met de

grote zeldzaamheid van de vorm in de natuur, maakt het vrijwel zeker, dat we

hier met een recessieve vorm te doen hebben en dat het nest rupsen, dat Polak

opkweekte, afstamde van twee heterozygoten: Aa X Aa levert 14 AA (normaal),

y2 Aa (normaal) en I/4 aa (de afwijkende vorm).

F. dyophthalmica. Ook deze wordt vrijwel zeker door een erfelijke factor be-

paald, maar de werking ervan kennen we nog niet. Tolman kweekte een broedsel

rupsen op van Soest, waarvan alle vlinders tot deze vorm behoorden. Herwarth

von Bitterfeld nam in 1945 29 rupsen mee uit een nest te Heemstede. Ook

deze dieren leverden alle vlinders met het extra vlekje op de achtervleugels.

F. mesoides en f. teloïdes. Reuss is van mening, dat deze beide vormen bepaald

worden door oecologische factoren. In gebieden, waar de zomer koel en het

klimaat over het algemeen gelijkmatig is, zoals op de Britse eilanden, is mesoides

de overheersende vorm, terwijl in gebieden met warme zomers, vooral in het

zuiden van Europa, teloïdes overheerst. Hij schrijft, dat hij zich hiervan over-

tuigd heeft „by suitably conducted experiments on ova, larva, and pupa" (1910,

Entomologist, vol. 43, p. 341, noot). Verder, dat in West-Duitsland het resultaat

(schematisch) in koude jaren is: 80% mesoides, 20% tussenvormen en 0% teloi-

des en in warme jaren : 80% teloides, 20% tussenvormen en 0% mesoides

(1919, Int. ent. Z. Guben, vol. 13, p. 46). Toch zijn ook hier aanwijzingen, dat

deze vormen niet uitsluitend afhangen van oecologische factoren. Van een kweek,
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die ik in 1955 van het Leids Museum toegezonden kreeg om te zien, „of er ook

iets biezonders tussen zat" en waarvan alle exemplaren ongetwijfeld onder de-

zelfde omstandigheden opgegroeid waren, bleken 104 of 85% tot mesoides te

behoren en 28 of 15% tot teloides. Van de 21 exemplaren van f. fulva in de col-

lectie van het Zool. Mus., gekweekt in het Insectarium van Artis, dus beslist

niet koel, zijn 14 (67%) mesoides, 4 (19%) overgangen en 3 (14%) teloides.

Beide resultaten wijzen er m.i. op, dat ook erfelijkheid bij het ontstaan van deze

vormen een woordje meespreekt.

[F. fulva was formerly offered by German dealers as a temperature form. In 1901 it

appeared for the first time in Holland in a brood reared by Polak. About 30% belonged

to the new form. Afterwards it was very rarely taken in our country. These facts suggest,

that f. fulva is a hereditary form, very probably a simple recessive. There can be little doubt,

that abnormal environmental factors and hereditary ones can produce forms, which are

exteriorly perfectly identical.

Reuss has repeatedly written, that f. mesoides (very probably nothing but the typical

form) and f. teloides depend on climatical circumstances. Results of Dutch breedings suggest,

that these two forms, at least to a certain degree, also depend on hereditary factors.]

Aglais Dalman

Aglais urticae L. Algemeen verbreid door het gehele land, al wisselt de tal-

rijkheid natuurlijk met de jaren. Bekend van alle waddeneilanden, behalve Rot-

tum.

Per jaar komen al naar de weersomstandigheden twee tot drie generaties voor.

De eerste, afstammende van de overwinterde vlinders, kan soms al eind mei tot

begin juni uit de pop komen:
J.

Lucas kweekte in 1943 25 exemplaren van een

nest rupsen uit Terbregge, die van 25.V tot 3. VI uitkwamen. Deze generatie

vliegt vooral in juni, juli en zelfs nog in augustus. Een deel ervan gaat onmiddel-

lijk in diapause (Polak; Gillmer, 1913, Int. ent. Z. Guben, vol. 6, p. 301; T.

Bainbrigge Fletcher, 1938, Ent. Ree, vol. 50, p. 56). De rest plant zich nog

hetzelfde jaar voort en levert de tweede generatie, die vooral in de tweede helft

van augustus en begin september vliegt. Dan is het 't hoogtepunt van de urticae 's.

In mooie najaren zijn ze dan soms bij tientallen te zien op bloeiende Buddleia's,

Sedum spectabile. Aster novi-belgii. Aster novae-angliae en dergelijke herfst-

bloeiers.

In vele jaren plant een deel van deze tweede generatie zich ook weer onmiddel-

lijk voort. Nu men er wat meer op let, worden bijna elk jaar in september en

oktober rupsen gevonden. De vroege daarvan leveren in gunstige jaren zonder

enige biezondere voorzorg nog vlinders van een derde generatie, die al eind sep-

tember of begin oktober kunnen uitkomen. In 1940 vond H. Veen op 15. IX

een aantal rupsen te Wapserveen. Deze leverden op 27 en 28 september de vlin-

ders. In 1941 had van Elmpt poppen van Soest, die 7 en 8.X begonnen uit

te komen. In 1945 kwamen buiten gekweekte vlinders van 6 tot 11 oktober uit

de pop (Soest, R. Tolman). Maar vaak ook zijn de rupsen zo laat, dat ze zich

slechts binnenshuis tot vlinders kunnen ontwikkelen en niet zelden mislukt ook

dit. Verpopping vindt nog wel plaats, maar dan sterft het dier.

Het grootste deel van de exemplaren der tweede generatie en de eventueel nog
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ontwikkelde der derde overwinteren met een deel van de eerste generatie. Met

Gonepteryx rhamni is urticae wel de gemakkelijkst ontwakende dagvlinder. Een

mooie dag midden in de winter is niet zelden in staat een Kleine Vos de diapause

te doen onderbreken, zodat dan ook in elke maand van het jaar vlinders waar-

genomen zijn. Het grootste deel ontwaakt echter pas in maart en april, copuleert

dan en plant zich voort. Tot ver in juni kunnen zulke dieren nog gezien worden.

In de collectie van het Zool. Mus. bevindt zich een ontwijfelbaar overwinterd

exemplaar (dun beschubd, gele tekening geheel verbleekt tot wit), dat 21. VI.

1901 te Amsterdam werd gevangen ! Het verbleken begint trouwens al in het

najaar (19.IX.1900, Amsterdam, bijna wit, 10. XII. 1910, Breda, al volkomen wit,

beide exemplaren in Zool. Mus.).

Variabiliteit. Onze exemplaren behoren tot de nominaatvorm, beschreven

door Linnaeus naar Zweedse exemplaren. De infrasubspecifieke variabiliteit is

zeer groot, wanneer men afgaat op het aantal in de literatuur beschreven vor-

men, maar de algemene ervaring is, dat afwijkingen van enige betekenis slechts

heel zelden voorkomen. Kweken van grote aantallen rupsen met het doel op die

manier een mooie variabele serie te verkrijgen, levert maar heel zelden een gun-

stig resultaat op. Ook in het buitenland heeft men dit opgemerkt. Valentine

kweekte in 1923 8000 rupsen, die slechts 2 aberraties van betekenis opleverden

en ongeveer een dozijn „polaris" (1924, Entomologist, vol. 57, p. 91)- Sheperd

kweekte in hetzelfde jaar ruim 5000 rupsen van de eerste generatie op en onge-

veer 2000 van de tweede. De eerste groep leverde 37 „polaris" en andere afwij-

kingen op, de tweede 13 exemplaren van verschillende vormen. Hij noemt het

resultaat „not encouraging" (1. c, p. 141). Ochmann vond onder ongeveer 2000

exemplaren slechts een zeer geringe variatie (1925, Int. ent. Z. Guben, vol. 19,

p. 257). Toch kan het toeval de kweker ook wel eens heel gunstig zijn. Wester-

neng kweekte een klein serietje rupsen van Weesp op, die vrijwel alle afwijkende

vlinders opleverden. Hetzelfde wordt bericht door Sutton, die in 1942 een klein

nest rupsen uit de omgeving van Birmingham opkweekte (1943, Entomologist.

vol. 76, p. 188). En Birch kweekte in 1941 en 1942 vele duizenden rupsen op,

waarvan hij het resultaat „very encouraging" vond, wat ook blijkt uit zijn lange

lijst van vormen, die hij onder de vlinders aantrof (1944, Entomologist, vol. 77,

p. 5). De moeilijkheid is nu eenmaal, dat men aan de rupsen niet kan zien, hoe

hun genetische constitutie is.

De grondkleur varieert, afgezien van zeer zeldzame vormen, van meer geel-

achtige tot meer roodachtige tinten. Maar het is buitengewoon lastig deze bij de

reeds beschreven vormen onder te brengen. Een uitvoerige analyse van de varia-

biliteit der soort werd door Raynor gegeven in 1909 {Ent. Ree, vol. 21, p.

4—8). Vier jaar later beschreef Fritsch, zonder het artikel van Raynor te

kennen, nogmaals een aantal kleurvormen (1913, Farbenspiele von Vanessa urti-

cae L., Ent. Rundschau, vol. 30, p. 8—9). De moeilijkheid is nu uit te maken,

welke namen van Fritsch synoniemen zijn van die van Raynor, daar beide

auteurs volkomen andere termen gebruiken voor het beschrijven van hun vormen.

Tot nog toe is dat aan niemand gelukt. Ook Verity stelt er zich tevreden mee
beide series namen naast elkaar op te sommen (1950, Farf. It., vol. 4, p. 365).

Alleen door vergelijking van typen zou dat mogelijk zijn, maar deze bestaan vrij

zeker niet.
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A. Afmetingen.
f. tirtkoides Fischer de Waldheim, 1851, Ent om. Russie, vol. 5, p. 123. Dwer-

gen. Beslist niet gewoon, maar van vrij veel vindplaatsen bekend.

B. Kleurvormen.
f. brunneo-violacea Raynor, 1909, Ent. Ree, vol. 21, p. 7 (gtth/ti Tschauner,

1926, Int. ent. Z. Guben, vol. 20, p. 230; implumis Watkins, 1942, Entomologist,

vol. 75, p. 202). Grondkleur bruinachtig met een paarsachtige gloed, een gevolg

van een afwijkende vorm der schubben. Zie Frohawk, Nat. Hist. Brit. Butt.,

vol. 1, pi. 25, fig. 17 (1924). Landsmeer (A. de Boer).

f. igneaformis Reuss, 1910, Entomologist, vol. 43, p. 343 {fervida Fritsch,

1913, Ent. Rundschau, vol. 30, p. 9). Grondkleur opvallend roder dan bij nor-

male exemplaren, het geel meest ook dieper van tint. Zeldzaam. Amsterdam (van

Rossum); Driehuis (Leids Mus.); Santpoort (Helmers); Schiedam (Nijssen).

f. sordida Fritsch, 1913, Ent. Rundschau, vol. 30, p. 9- Grondkleur doffer,

daardoor meer geelbruin, de gele tekening donkerder, waardoor deze minder te-

gen de grondkleur afsteekt. Amsterdam, Naarden (Zool. Mus.).

f. lucida Fritsch, 1913, 1. o, p. 9. Grondkleur lichter, minder rood, de gele

tekening goed afstekend; de lichtere delen van de onderzijde ook duidelijk lich-

ter. Kampen, Amsterdam, Breda (Zool. Mus.).

Naast exemplaren, die geheel aan de beschrijving van Fritsch voldoen, ko-

men er ook voor, waarvan de grondkleur der bovenzijde met die van lucida over-

eenstemt, doch waarvan de onderzijde niet lichter is dan bij typisch gekleurde

exemplaren. Dergelijke dieren zijn het best als overgangen naar lucida te be-

schouwen.

[Because of the many names given by Raynor to colour forms of A. urticae and the

briefness of his descriptions, it is practically impossible to decide which forms of Raynor
are identical with those of Fritsch, whose descriptions are much better. I therefore prefer

the names given by the latter, unless there cannot be any doubt about the identity of forms

described by both authors.]

f. salmonicolor Raynor, 1906, Ent. Ree, vol. 18, p. 298 {rosacea Closs, 1916,

Int. ent. Z. Guben, vol. 9, p. 115). Grondkleur van de bovenzijde der vleugels

rose. Abbega-Fr., Eindhoven (Leids Mus.); Aalten (Zoöl. Mus.); Bussum (ter

Laag); Zaandam (Westerneng); Aerdenhout, Wassenaar (van Wisselingh);

Heemstede (v. Herwarth); Oegstgeest (Kaijadoe); Den Haag (Hardonk).

f. alba Raynor, 1909, Ent. Ree, vol. 21, p. 7 {pallida Frohawk, 1938, Vars.

Brit. Butt., p. 91). Grondkleur van de bovenzijde der vleugels wit. Uiterst zeld-

zaam. Amsterdam, augustus 1929 (Zoöl. Mus.).

f. flavotessellata Raynor, 1909, 1. c, p. 7 {elisa Stephan, 1923, Iris. vol. 37, p.

37). Op de bovenzijde der voorvleugels loopt van de buitenste gele costaalvlek

naar de binnenrand een gele band, waarin de beide zwarte discaalvlekken staan.

Niet al te zeldzaam, van vrij veel over het gehele land verspreide vindplaatsen be-

kend.

f. albidomaculata Stach, 1922, Spraiv. Kom. Fiz., vol. 55—56, p. 132. Alle

vlekken op de bovenzijde der vleugels, die normaal geel zijn, veranderd in wit.

Een buitengewoon gevaarlijke vorm om te citeren, daar het geel vrij gauw onder

invloed van het licht verbleekt. Eigenlijk zou de naam alleen gebruikt mogen
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worden voor exemplaren, die gekweekt zijn, zodat elke twijfel uitgesloten is.

Mogelijk behoren de volgende twee volkomen gave exemplaren er toe: Apeldoorn,

1.VIH.1940 (van Berk) en Koukekerke, 14.VIII.1938 (Brouwer).

[An extremely dangerous form to cite, because the yellow colour is apt to fade rather

quickly. Only bred or very fresh specimens should be cited as belonging to this form with

white instead of yellow spots.

In 1892 Cosmovici described a form alba {Le Naturaliste, vol. 14, p. 255). Writing of

the Roumanian A. urticae he said: "Je dois faire une variété, car nos spécimens ont les

éclaircies costales d'une coloration blanche et non point jaune, et même la tache noire dis-

coidale, inférieure est éclairci extérieurement de blanc et point de jaune". But Caradja

strongly denied, that the specimens of his country constituted a subspecies showing these

characters and affirmed, that his compatriot only described faded specimens taken in spring

(1895, Iris, vol. 8, p. 46). Cosmovici's name alba therefore should be dropped.

Stach's specimen was taken on august 8th, so that his name might refer to a really

existing, but very rare form.]

f. erythrophaea Fritsch, 1913, Ent. Rundschau, vol. 30, p. 9 {extrema Schön-

felder, 1925, Ent. Z. Frankfurt, vol. 39, p. 143). De gele vlekken op de boven-

zijde van voor- en achtervleugels zijn geheel of vrijwel geheel verdwenen, alle

overige tekening normaal. Soest (Zool. Mus.); Wassenaar (van Wisselingh)
;

Den Haag (H. Veen).

f. caerulapicata Raynor, 1906, Ent. Ree, vol. 18, p. 298. Op de bovenzijde der

voorvleugels is de apex lichtblauw bestoven. Het lijkt me het beste de naam ook

te gebruiken voor exemplaren, waarbij de witte vlek bij de apex blauw getint is.

Bussum, Amsterdam (Stammeshaus).

[In collectie van Wisselingh bevindt zich een klein exemplaar van Gronin-

gen, 3. VII. 1918, waarbij de middelste zwarte costaalvlek blauw bestoven is. Ik

geloof niet, dat deze afwijking iets te maken heeft met de kleinheid van het

dier, maar ik geef er de voorkeur aan een normaal ontwikkeld exemplaar af te

wachten alvorens er iets meer van te zeggen.]

f. violescens Slevogt, 1900, Horae Soc. ent. Ross., vol. 34, p. 530. De maantjes

langs de achterrand der vleugels niet blauw, maar (bij schuin houden) paars.

Niet gewoon, maar stellig wel op de meeste vindplaatsen onder de soort aan te

treffen.

f. luteomarginata Lambillion, 1906, Rev. mens. Nam., vol. 6, p. 47 (fulvomar-

ginata Raynor, 1909, Ent. Ree. vol. 21, p. 7). De achterrand op de bovenzijde

der vleugels duidelijk geel gekleurd. Geen al te zeldzame vorm. Hembrug
(Bank); Haarlem, Voorschoten, Epen (Zool. Mus.); 's-Hertogenbosch (Leids

Mus.); Deurne (Nies).

f. griseomar ginata Raynor, 1909, 1. c, p. 7. De achterrand op de bovenzijde

der vleugels duidelijk grijs gekleurd. Blijkbaar veel minder dan de vorige vorm.

Zeist (Brouwer); Amsterdam (Zool. Mus.); Rotterdam, 's-Hertogenbosch (Leids

Mus.).

f. adumbrata Raynor, 1909, 1. c, p. 8. De gele vlek op de bovenzijde der

achtervleugels aan de voorrand is geheel of vrijwel geheel door een zwarte be-

schaduwing verdrongen. Lochern, Amsterdam, Stein (Zool. Mus.); Nijmegen

(van der Vliet); Deurne (Nies).

f. infuscata Raynor, 1909, I.e., p. 7. Alle zwarte tekening op de bovenzijde der


